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 م1469 هـ /6114 الطبعة األوىل

 لوالية يف النكاحاإليضاح ألحكام ا
تأليف: أمحد بن حممود آل رجب

 عدد الصفحات

 

 22023/2023 رقم اإليداع:   

 م22023/2023

إال بإذن املؤلف،  يجيىز الطبع التجارال 
 نرتنت جماًنا.على اإل ح بنشرهمسوُي
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 الناشر: دار الفقراء    
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ث الوالد الؽريم/ د  ةمة ادحح   ةمؼدةمة فضقؾة الشقخ الع ّل 

 حػظه اهلل وأشعده، ةمصطػى بن العدوي
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 مؼدمة الؿملف                                   

 . عؾى رسول اهلل الحؿد هلل، والصالة والسالم 

 وبعد:

ففذا مبحث فؼفي حديثي يف مسأللة مأن م أم مسأالل الأزواج، 

 مال و ي مسللة الوالية يف الـؽاح.

مأ  ييأراد ماأوال ملؿأة  ،َجَؿعُت فقفا األدلة من الؼأرنن الؽأريم 

 التػسقر.

بؿأأا تسأأتحؼه وَجَؿعأأُت األحاديأأث وا، أأار، وَحَؽؿأأُت عؾقفأأا  

 .مو ضعًػاصحة 

مأا َمديأن  ل الػؼفاء يف جؿق  الؿسالل، ورجحُت وموردُت ماوا

 به اهلل تعالى.

ث/ مصأأأطػى بأأأن   واهللَ مسأأألل من يبأأأارك يف  أأأقخـا  الُؿَحأأأد 

 العدوي، َمتَّعه اهلل بتؿام الصحة والعافقة.

 
 
) 
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وعؾأأى نلأأه  ،وَصأأل  الؾفأأم وَسأأؾ م وَبأأاِرك عؾأأى سأأقدكا محؿأأد

 وصحبه مجؿعقن.

 وأن يسؽـفا فسقح جـاته. واهلل أشلل أن يرحم أةمي رمحة واشعة،

ل بشػاء زوجتي، ويتم هلا محؾفا ظذ خر.  وأن يحعج 

 والحؿد هلل رب العالؿقن.

 / محؿد بن محؿود نل رجبوالؿحؼق وكتبه ببـاكه: الباحث

 .عام ملف ومربعِؿالة ومربعقن من  جرة الـبي  (رجب 25) 

 م(.2019أ يبريل أ 1)  ـقنق ظفر يوم االوافِ الؿُ 

 أ لد بن الولقد أ مركز مـشلة مبو عؿرأ سفل الحسقـقةبؼرية خا

 .جؿفورية مصر العربقةأ  شراقةمحافظة ال

     01021263228 اتف: 

 01552537620واتس: 
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 :وفقه الباب األول:

 لغة و رًعا. ليتعريف الو-  

 حؽؿة مشروعقته.-

 وفقه  ال ة ماوال: ،م الولي يف الـؽاحؽ  ُح -

  .ز الـؽاح بغقر وليالؼول األول: ال يجو

  .الؼول الثاين: يجوز الـؽاح بغقر ولي

 .اؿالثقب وغقر والؼول الثالث: التػصقل بقن البؽر 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
) 
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 واالصطالح يف الؾغة يالول

 الولي يف الؾغة:

 اال ابن مـظور:

 الؿَ وَ  
ُّ
ِذي َيؾِل َطْؼَد الـَِّؽاِح َطَؾْقَفارْ َولل َٓ َيَدُطفَ  ،َأِة: الَّ دُّ بَِعْؼِد بِ ا تْستَ َو

 الـَِّؽاِح ُدوَكُف. 

َها نِ َكَؽَحْت بَِغْقِر إِذْ  َأةٍ رَ ا امْ َأيُّؿَ )) َوفِل اْلَحِديِث: َٓ ا اُحفَ ـِؽَ فَ  ،َمْق

 .(1)((َباصٌِؾ 

 :الولي يف االصطالح

د من باتفا، مثل األب، والَج َص البالغ العاال الر قد من عَ الؿسؾم  و 

 ،واألخ الشؼقق واألخ من األب ،ن كزلل األب، واالبن وابن االبن ويبَ اِ 

  ومبـالفم األارب فاألارب. ،والعم الشؼقق والعم من األب

 

 

                                                 

 (.15/407فسان افعرب ) ) 1)

 
 
) 
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 اال ابن عرفة:

ة أو تعصق وَمـ لف طؾك الؿرأة مِْؾؽ أ :القلل و أيصاء أو كػالة إأو  بُأُبقَّ

 .(1َسْؾَطـَة)

يف  رغبـ يَ ج الؿرأة إذا تؼدم إلقفا مَ زوِّ ـ يُ أن القلل هق مَ  :والحاصل

 .زواجفا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 (.1/158رشح حدود ابـ ظرؾة ) ) 1)
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 حؽؿة مشروعقة الولي:

 كوصقاكة ٕدهبا وحقائفا وإيصالفا لؿرادها طؾ ،رطاية لحؼ الؿرأة ـ1

 أتؿ وجف.

 ،قهنائيؼقم بشأن شخص  طؾكا فؽان لزامً  ،طؿع فقفا الرجالالؿرأة يَ  ـ2

 .أٓ وهل الزواج ،ٓ سقؿا يف أهؿ وأخطر كؼطة يف حقاهتا

 أن يتقلك تزويجفا. -ذي ربك الؿرأةمِـ حؼ القلل ال ـ 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
) 
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 :م الولي يف الـؽاحؽ  ُح 

 :ُخالصتفا  ال ة ماوال ،يف الؿسللة عدة ماوال 

 .ٓ يجقز الـؽاح بغقر ولل الؼول األول:

 .يجقز الـؽاح بغقر ولل الؼول الثاين:

 .التػصقؾ الؼول الثالث:

 : ذه األاوالتػصقل لقك ميفا الؼارئ الؽريم يو

 .ول األول: ال يجوز الـؽاح بغقر وليالؼ

طؿر بـ الخطاب، وطؾل بـ أبل صالب، وابـ طباس،  :صح ذلك عن 

 محؿد بـ سقريـ،و الحسـ البصري،و جابر بـ زيد،و ،هريرة لوأب

 وابـ أبل لقؾك، ،مةرُ بْ ابـ ُش و سػقان الثقري،و سالؿ بـ أبل الجعد،و

 .ابـ الؿباركو إوزاطل،و

 .الحـابؾةوالشافعقة، وففق ققل الؿالؽقة،  ،لؿةوبه اال جؿفور األ 

الشقخ ابـ باز ، والشقخ ابـ  :مثؾ :وبه اال عدد كبقر من الؿعاصرين 

 لبـ العدوي، والشقخ  أب كطبد اهلل مصطػ لطثقؿقـ، وشقخـا أب

 
 
) 
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والشقخ طؿرو بـ طبد  والدكتقر إبراهقؿ الحػـاوي ،قيـلإسحاق الحُ 

 وغقرهؿ. ...الؿـعؿ سؾقؿ

 والؿعؼول. ـة وا، ارن والس  نا بالؼراستدلو

 :ننالؼرمدلتفم من 

َـّ  } ى:تعال هلوا -مواًل    َـّ َفََل َتْعُضُؾقُه ـَ َأَجَؾُف ْؼُتُؿ الـَِّساَء َفَبَؾْغ َوإَِذا َصؾَّ

ـْ َكا َـّ إَِذا َتَراَضْقا َبْقـَُفْؿ بِاْلَؿْعُروِف َذلَِؽ ُيقَطُظ بِِف َم ـَ َأْزَواَجُف َن َأْن َيـْؽِْح

ِخِر َذلُِؽْؿ َأْزَكك َلُؽْؿ َوَأْصَفُر َواهلُل َيْعَؾُؿ َوَأْكُتْؿ  ْٔ  َواْلَقْقِم ا
ِ
ـُ بِاهلل

مِـُْؽْؿ ُيْممِ

 .[232]البؼرة:  {َٓ َتْعَؾُؿقنَ 

 سبب كزول ا،ية:

 :((صحقحه))اال اإلمام البخاري رحؿه اهلل يف 

ـُ َأبِل َطْؿٍرو، َقاَل: َح  َثـَا َأْحَؿُد ْب ـْ َحدَّ َثـِل إِْبَراِهقُؿ، َط َثـِل َأبِل، َقاَل: َحدَّ دَّ

 ، ـِ ـِ الَحَس َـّ }ُيقُكَس، َط َثـِل 232]البؼرة:  {َفَلَ َتْعُضُؾقُه [ َقاَل: َحدَّ

ـُ َيَساٍر َأكََّفا َكَزَلْت فِقفِ   .َمْعِؼُؾ ْب

ـْ َرُجؾٍ  
ْجُت ُأْخًتا لِل مِ َؼَفا، َحتَّك إَِذا اْكَؼَض  ،َقاَل: َزوَّ ُتَفا َجاَء َفَطؾَّ ْت ِطدَّ

ْؼَتَفا، ُثؿَّ ِجْئَت  ْجُتَؽ َوَفَرْشُتَؽ َوَأْكَرْمُتَؽ، َفَطؾَّ َيْخُطُبَفا، َفُؼْؾُت َلُف: َزوَّ

َٓ َٓ  ؟!َتْخُطُبَفا  
ِ
 !! َتُعقُد إَِلْقَؽ َأَبًدا َواهلل
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  َٓ َهِذِه هلُل ْقِف، َفَلْكَزَل ا َبْلَس بِِف، َوَكاَكِت الَؿْرَأُة ُتِريُد َأْن َتْرِجَع إِلَ َوَكاَن َرُجًَل 

َـّ }أَيَة:   .[232]البؼرة:  {َفَلَ َتْعُضُؾقُه

  
ِ
اهُ  !َفُؼْؾُت: أَن َأْفَعُؾ َيا َرُسقَل اهلل َجَفا إِيَّ  .(1)َقاَل: َفَزوَّ

الـؽاح بغقر  ويف هذا الحديث دٓلة طؾك أكف ٓ يجقز اال الترمذي:

فؾق كان إمر إلقفا دون  ،اؾ بـ يسار كاكت ثقبً ؼِ عْ ٕن أخت مَ  :ولل

 .ؾ بـ يسارؼِ عْ إلك ولقفا مَ  ْج تَ حْ ولقفا لزوجت كػسفا ولؿ تَ 

َـّ َأْن ف} :فؼال ،وإكؿا خاصب اهلل يف هذه أية إولقاء  ََل َتْعُضُؾقُه

َـّ  ـَ َأْزَواَجُف  .{َيـْؽِْح

 فػل هذه أية دٓلة طؾك أن إمر إلك إولقاء يف التزويج مع رضاهـ 

(2). 

 ،اتََّػَؼ أهؾ التػسقر طؾك أن الُؿخاَصب بذلؽ إولقاء اال ابن حجر:

 .(3)بـ جرير وغقرهاره كَ ذَ 

                                                 

 .(5130أخرجف افبخاري ) صحقح:( 1)

 (.2981ظؼب حديث رؿؿ ) ((ــفُش ))( ذم 2)

 (.192/ 8ؾتح افباري ٓبـ حجر ) (3)
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 ـ قال:ويف هذه أية الدٓلة القاضحة طؾك صحة ققل مَ  :اال الطبري

 . (بةَص ٓ كؽاح إٓ بقلل مـ العَ )

 ،حؾ الؿرأة إن أرادت الـؽاْض ع القلل مـ طَ ـَ كره مَ وذلؽ أن اهلل تعالك ذِ 

 وهناه طـ ذلؽ. 

فؾق كان لؾؿرأة إكؽاح كػسفا بغقر إكؽاح ولقفا إياها، أو كان لفا تقلقة 

لؿ يؽـ لـفل ولقفا طـ طضؾفا معـك : ـ أرادت تقلقتف يف إكؽاحفامَ 

دت اوذلؽ أهنا إن كاكت متك أر !مػفقم، إذ كان ٓ سبقؾ لف إلك طضؾفا

فَل طضؾ  إكؽاحفا،  يف تقكؾفـ الـؽاح جاز لفا إكؽاح كػسفا أو إكؽاح مَ 

 .ك طاضؾفا طـ طضؾفافَ ـْ فقُ  ،هـالؽ لفا مـ أحد

صحة الؼقل بلن  -ويف فساد الؼقل بلن ٓ معـك لـفل اهلل طؿا هنك طـف 

 ا ٓ يصح طؼده إٓ بف.لقلل الؿرأة يف تزويجفا حؼ  

بفا خاصبفا طَ ر اهلل بف القلل مـ تزويجفا إذا َخ مَ وهق الؿعـك الذي أَ  

ا يف حؽؿ الؿسؾؿقـ لؿثؾفا وكان رضك طـد أولقائفا، جائزً  ورضقت بف،

عفا طؿا أرادت مـ ـْ ـ طضؾفا ومَ مِ  ،ـؽح مثؾف وهناه طـ خَلففأن تَ 

 .(1ذلؽ، وتراضت هل والخاصب بف)

                                                 

  .افؽتب افعؾؿقة /( ط2/501) نجامع افبقان ذم تلويؾ افؼرآ ) 1)
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ج زوِّ ؿؾؽ أن تُ وفقفا دٓلة طؾك أن الؿرأة ٓ تَ  :اال ابن كثقر رحؿه اهلل

 .(1كػسفا، وأكف ٓ بد يف تزويجفا مـ ولل)

ٕن  :فػل أية دلقؾ طؾك أكف ٓ يجقز الـؽاح بغقر ولل اال الؼرطبي:

كػسفا  ْت َج وَّ زَ لَ  ،ا، ولق كان إمر إلقفا دون ولقفاؾ كاكت ثقبً ؼِ عْ أخت مَ 

 .ؾؼِ عْ إلك ولقفا مَ  ْج تَ حْ ولؿ تَ 

لألولقاء، وأن إمر  {فَل تعضؾقهـ}ا يف ققلف تعالك:اب إذً طَ فالخِ  

 .(2اهـ)إلقفؿ يف التزويج مع رض

كف لقس لؾؿرأة ـ آية يف أقَ بْ وهذه أية أَ  :قال الشافعل اال ابن الجوزي:

 .(3)أن تتزوج إٓ بقلل

 :ويف هذه أية دلقؾ طؾك أكف ٓ بد مـ القلل يف الـؽاح اال السعدي:

ؾ، وٓ يـفاهؿ إٓ طـ أمر هق تحت تدبقرهؿ ْض ك إولقاء طـ العَ فَ ٕكف كَ 

 .(4ولفؿ فقف حؼ)

                                                 

 مؽتبة أوٓد افشقخ . /( ط2/371تػسر ابـ ـثر ) ) 1)

  .إحقاء افساث افعريب /( ط3/158تػسر افؼرضبل ) ) 2)

 دار افػؽر . /( ط1/239زاد ادسر ذم ظؾؿ افتػسر ) ) 3)

 افرشافة . /( ط1/104تقسر افؽريؿ افرمحـ ) ) 4)
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إن أية دٓلتفا صريحة طؾك أن القلل شرط يف  ن عثقؿقن:اال اب

 .(1)ؽر أو يف الثقبالـؽاح، سقاء يف البِ 

 :الؿرأة كطؾ وجقب القٓية  من  داية ا،ية: اال مبو بؽر الجزالري:

َـّ }:ٕن الخطاب يف أية كان لألولقاء  .(2){َفََل َتْعُضُؾقُه

وسبب كزول أية الؽريؿة  ي:بن العدو ىاال  قخـا مبو عبد اهلل مصطػ

 .(3ا)فالقٓية يف الـؽاح ثابتة طؾقفا أيًض  ،يف امرأة ثقب كؿا تؼدم

ََمٌة ُمْممِـٌَة  } ى:تعال ولها -ا اكقً  َٕ َـّ َو
َٓ َتـْؽُِحقا اْلُؿْشِرَكاِت َحتَّك ُيْممِ َو

ـَ  َٓ ُتـْؽُِحقا اْلُؿْشِركِق ـْ ُمْشِرَكٍة َوَلْق َأْطَجَبْتُؽْؿ َو
َحتَّك ُيْممِـُقا َوَلَعْبٌد  َخْقٌر مِ

ـْ ُمْشِرٍك َوَلْق َأْطَجَبُؽْؿ ُأوَلئَِؽ َيْدُطقَن إَِلك الـَّاِر َواهلُل َيْدُطق 
ـٌ َخْقٌر مِ

ُمْممِ

ُرونَ  ُفْؿ َيَتَذكَّ ـُ آَياتِِف لِؾـَّاِس َلَعؾَّ   .{إَِلك اْلَجـَِّة َواْلَؿْغِػَرِة بِنِْذكِِف َوُيَبقِّ

 .[221]البؼرة: 

ء الؿرأة أحؼ بتزويجفا مـ أن أولقا كويف هذا دلقؾ طؾ ل الؿاوردي:اا

 .(4)الؿرأة

                                                 

 دار ابـ اجلقزي. /(.ط12/69د ادستؼـع )( افؼح ادؿتع ظذ زا 1)

  .ؿؽَ افعؾقم والِ  /( ط1/219أيرس افتػاشر ) ) 2)

   مؽة. /( ط3/356افبؼرة فشقخـا )شقرة تػسر  ) 3)

 افؽتب افعؾؿقة . /ط (1/282ققن )افـؽت وافعُ  ،تػسر اداوردي ) 4)
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صٌّ يف هذه قال بعض العؾؿاء: إِن القٓيَة يف الـؽاِح كَ  :اال الثعالبي

 .أية

محؿد بـ طؾل بـ حسقـ، قالف ابـ  :قؾت: ويعـل ببعض العؾؿاء 

 .(1)لالعرب

 .(2)احاطتبار القلل يف الـؽ كدلقؾ طؾ اال السعدي:

أن الؿرأة إكؿا يزوجفا  كيف أية دلقؾ طؾ العدوي:اال  قخـا 

 .(3أولقاؤها)

 .(4){َفانِكُحوُهنَّ ِبِإِذِن َأِهِلِونَّ َوآُتوُهنَّ ُأُجوَرُهنَّ ِباِلَمِعُروِف} ى:تعال هلوا -ا الثً 

 .احتج الشافعل هبذه أية اال فخر الدين الرازي:

َـّ }وتؼريره أن الضؿقر يف ققلف :   َـّ بِنِْذِن َأْهؾِِف ُحقُه
طائد إلك  {َفاْكؽِ

ق صػة زائؾة، ق ، وصػة الرِّ مقصقفة بصػة الرِّ  ة ذاٌت مَ اإلماء، وإَ 

ـاول اإلشارة إلك تؾؽ تتواإلشارة إلك الذات الؿقصقفة بصػة زائؾة ٓ 

                                                 

 إحقاء افساث . /( ط1/446اجلقاهر السان ) ) 1)

 (.1/99فؽريؿ افرمحـ )تقسر ا  ) 2)

 مؽة . /( ط3/300تػسر شقرة افبؼرة فشقخـا ) ) 3)

  (.25) :افـساءشقرة  ) 4)
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ثؿ  ،افصار شقخً  ،الصػة، أٓ ترى أكف لق حؾػ ٓ يتؽؾؿ مع هذا الشاب

 ؟ـث يف يؿقـفحيَ  ،تؽؾؿ معف

باققة بعد  -ضقة زائؾةرَ ت أن اإلشارة إلك الذات الؿقصقفة بصػة طَ بَ فثَ  

 .ضقةرَ زوال تؾؽ الصػة العَ 

َـّ }ققلف:  ت  ذا فـؼول:بَ ويذا  َ   َـّ بِنِْذِن َأْهؾِِف إشارة إلك  {َفاْكؽُِحقُه

اإلماء، ففذه اإلشارة وجب أن تؽقن باققة حال زوال الرق طـفـ 

 .رية لفـوحصقل صػة الح

تققػ جقاز يَ  -رة البالغة العاقؾة يف هذه الصقرةفالحُ  ،وإذا كان كذلؽ 

 .كؽاحفا طؾك إذن ولقفا

وجب ثبقت هذا الحؽؿ يف سائر  ،ت ذلؽ يف هذه الصقرةبَ وإذا ثَ  

 .(1ضرورة أكف ٓ قائؾ بالػرق) :الصقر

الِ } :ىتعال ولها -ارابعً  ََياَمى ِمـ ُؽم  َوالصَّ ِحقَن ِمن  ِعَباِدُكم  َوَمك ؽُِحوا األ 

ِؾِه َواهللُ َواِسٌ  َعِؾقمٌ  ـِِفُم اهللُ ِمن  َفض  ]الـور:  {َويَِمالُِؽم  يِن  َيُؽوُكوا ُفَؼَراَء ُيغ 

32]. 

                                                 

 ( .10/50مػاتقح افغقب ) ) 1)
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ح كػسفا بغقر ؽِ ـْويف هذا دلقؾ طؾك أن الؿرأة لقس لفا أن تُ  اال الؼرطبي:

 .(1، وهق ققل أكثر العؾؿاء)لول

َدى اب ـََتيَّ َ اَتق ِن َعَؾى } ى:تعال ولها -اخامًس  َااَل يِك ي ُمِريُد َمن  ُمك ؽَِحَك يِح 

ًرا َفِؿن  ِعـ ِدَك َوَما ُمِريُد َمن  َمُ قَّ  َت َعش  َمن  َتل ُجَركِي َ َؿاكَِي ِحَجٍج َفنِن  َمت َؿؿ 

الِِحقنَ   .[27]الؼصص:  {َعَؾق َك َسَتِجُدكِي يِن  َ اَء اهللُ ِمَن الصَّ

 ظَّ ٓ َح  ،ويف هذه أية دلقؾ طؾك أن الـؽاح إلك القلل رطبي:اال الؼ

إمصار. وخالػ يف وبف قال فؼفاء  .تقٓه ـَ يَ دْ مَ  َح الِ ن َص ٕ :لؾؿرأة فقف

 .(2)ذلؽ أبق حـقػة

َيِة َدلِقٌؾ َطَؾك َأنَّ الـَِّؽاَح إَلك  اال ابن العربي: ْٔ َقاَل ُطَؾَؿاُؤَكا: فِل َهِذِه ا

 َٓ  ،
ِّ
ُه. َوبِِف َقاَل ُفَؼَفاُء  :َحظَّ لِْؾَؿْرَأِة فِقفِ  اْلَقلِل َّٓ ـَ َتَق َنَّ َصالَِح َمْدَي

ِ
ٕ

 
 
َٓ َيْػَتِؼُر الـَِّؽاُح إَلك َولِل َْمَصاِر. َوَقاَل َأُبق َحـِقَػَة:  ْٕ َمَتك  !!َوَطَجًبا َلفُ  .ا

 .(3)؟!َرَأى اْمَرَأًة َقطُّ َطَؼَدْت كَِؽاَح َكْػِسَفا

                                                 

 (. 12/239تػسر افؼرضبل ) ) 1)

 (.13/271تػسر افؼرضبل ) ) 2)

 (.3/505أحؽام افؼرآن ) ) 3)
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ًٓ  اهلل -ظفػِ َح  -مصطػك العدوي خـا أبق طبد اهللح شقرَ وقد صَ   سما

وضح ذلؽ  ،اطتبار القٓية يف الـؽاح كطؾ دلقؾفقفا  :أية، فؼال حقل

 كإيضاحف أن أمر الـؽاح هـا إل :اهلل ـ ففؼال ـ حػظ ،مع كثقر مـ إدلة

 .(1){إين أريد} :بدلقؾ ققلف ،القلل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 مؽة . /ط (90ص)تػسر شقرة افؼصص  ) 1)
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 ـة:من الس    مدلتفم

 الَّ يِ  اَح كؽَ  ِ))اَل اال:  رسول اهلل عن  ،ث مبي موسى األ عريأ حدي1

 .(1(() ي  لِ وَ بِ 

                                                 

وظع بـ  ذم ؿقل،  غعِ بـ مَ  ك، وحيقذم ؿقل أمحدوافبخاري،  ححفص صحقح: ) 1)

 .ارز  ان، وافبقفؼل، وافبَ ب  فدي، وافسمذي، والاـؿ، وابـ حِ ع، وابـ مَ هْ ديـل، وافذ  ادَ 

 ي،وصقخـا أبق ظبد اهلل افعدو ،ؾبِ ؼْ وافشقخ مُ  ،افشقخ إفباين :مـ ادعارصيـصححف و 

  .وؽرهؿ ...وافشقخ أبق إشحاق القيـل

وإرسائقؾ، ظـ أيب إشحاق،  .ةدَ رْ يقكس، ظـ أيب بُ مـ ضريؼ  (2085) أخرجف أبق داود

 .ةدَ رْ ظـ أيب بُ 

( وافدارمل 16170( وابـ أيب صقبة )4/394أمحد ذم ادسـد )، و(1101وافسمذي ) 

 .مـ ضريؼ إرسائقؾ ،( وؽرهؿ3006ار )ز  ( وافبَ 2182ـف )ـَ ذم ُش 

 مـ ضريؼ أيب ا،( وؽرمه527( وشعقد بـ مـصقر)525قافيس )وأخرجف أبق داود افط 

 .اكةقَ ظَ 

 .يؽظـ رَش  ،رجْ ( مـ ضريؼ ظع بـ ُح 1101(، وافسمذي )2183وأخرجف افدارمل ) 

 ؿقس بـ افربقع. ( مـ ضريؼ3/9) ((رشح معاين أثار))وذم 

( والاـؿ 701( وابـ اجلارود ذم ادـتؼك )4/418(، )4/413أمحد ) فوأخرج

 بقعل.( مـ ضرق ظـ يقكس بـ أيب إشحاق افس  2712)

 ظـ افـبل ،ظـ أيب مقشك إصعري ،ةدَ رْ ظـ أيب بُ  ،بقعلمخستفؿ ظـ أيب إشحاق افس  

  .بف صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ،
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ظـ  ،ظـ افثقري وصعبة( 3/9) ((رشح معاين أثار))وأخرجف افطحاوي ـذفؽ ذم 

  .مرشًل  ،ةدَ رْ أيب بُ 

ظـ  ،ظـ أيب إشحاق ،( ظـ صعبة3518ــف )افدارؿطـل ذم ُش و (3111وأخرجف افبزار )

ًٓ  ،صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ظـ افـبل ،ظـ أيب مقشك ،ةدَ رْ أيب بُ   .مقصق

ؾؾ اإلرشال، ـام ؿال اإلمام افدارؿطـل ذم افعِ هق ظـ صعبة وافثقري  فؽـ افصقاب

(7/207 ،208.) 

ًٓ رواية مَ  :أمحد()قؾت   :مـفا ،ٕمقر :ـدي أصح بل صؽ ظـ رواه مقصق

  .ـ رواه إرسائقؾ ظـ أيب إشحاق متصًل 1

)ـان إرسائقؾ : ؿال ظبد افرمحـ بـ مفدي رمحف اهلل .ت ذم أيب إشحاقبْ وإرسائقؾ ثؼة ثَ 

  (.2711) اكظر ادستدرك ػظ الؿد(ػظ حديث أيب إشحاق ـام حَي حَي 

  .وؽرهؿ ...قعيؽ وؿقس بـ افرباكة ورَش قَ أبق ظَ  :افقصؾ ظذ ـ تابع إرسائقَؾ 2

ذم  يعف صعبة وافثقرؿِ بقـام َش  ،ـ شامظفؿ فؾحديث مـ أيب إشحاق ذم جمافس متعددة3

 .(1101ب حديث رؿؿ )ؼِ ظَ  ((شــ افسمذي))كظر ا .ـام ؿال افسمذي ،جمؾس واحد

َٓ  ؾالاصؾ أن حديث :قؾت )أمحد(   .ـ ؾقفعَ طْ ٓ مَ  ،(( ثابت صحقحِلي قَ  بِ ٓ  إِ  اَح ؽَ  كِ ))

  . أظؾؿواهلل

 (7/543) ((افبدر ادـر))و، (7/207) ((ظؾؾ افدارؿطـل))اكظر  :ـظرةمن ال ودزيد

 .(6/235) ((إرواء افغؾقؾ))و  .اهلجرة /ط

 ،تصحقح الديثإػ ؾقفا  ككتفا ،ؽ رشافة فؾشقخ مػؾح بـ شؾقامن بـ ؾلحفوهـا 

 اؾعة.رشافة ك لوه (بقل( ٓإ كؽاح ٓ :)افتحؼقؼ اجلع لديث)شامها: 

 .ـ أرشؾفؾ بنرشال مَ عَ وٓ يُ  ،هذا حديث صحقح :افقادظل افشقخ مؼبؾؿال 
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ؾف الجؿفقر طؾك كػل الصحة، وأبق حـقػة طؾك كػل ؿَ َح  اال السقوطي:

 (1الؽؿال )

ا إٓ طؾك هذه الصػة ا جائزً ك أن يؽقن كؽاًح ػَ فـَ  :د(اال ابن ر د )الَج 

(2). 

 لِ قَ  بِ َّٓ إِ  اَح ؽَ  كِ َٓ )) :ققلف ابي:طَّ اال الَخ 
 
ل ثبقت الـؽاح طؾك ػْ فقف كَ  ((ل

 معؿقمف ومخصقصف إٓ بقلل.

 .واد تلوله بعضفم عؾى كػي الػضقؾة والؽؿال

ًٓ ٕن العؿقم يليت طؾك أصؾف جقازً  :و ذا تلويل فاسد  ، والـػل ا أو كؿا

يف الؿعامَلت يقجب الػساد ٕكف لقس لفا إٓ جفة واحدة، ولقس 

 .(1)تل لفا جفتان مـ جقاز كاقص وكامؾب الرَ كالعبادات والؼُ 

                                                                                                                                                       

 .(3/57) ((اجلامع افصحقح مما فقس ذم افصحقحغ))اكظر  

 .صحقح ((ٓ كؽاح إٓ بقل))أن حديث  :فاخلّلصة 

 ثبت ظـ رشقل اهلل (( فؽـفا ضعقػة ٓ تَ لٍ دْ ظَ  ْي دَ اهِ َص وهل ))وَ  ،ذم الديث زيادة ة:فائد

 . صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ

ْػُت رشافةوؿد   .صقخـا ام هلد  ؿَ  ((ؿ اإلصفاد واإلظلن ذم افـؽاحؽْ ُح )) ا:فشؿقتُ  َأف 

 (.1/331ادغتذي ظذ جامع افسمذي ) ُت قْ ؿُ  (1)

 (.370/ 4افبقان وافتحصقؾ ) 2))
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َٓ )ققلف:  :اال الشوكاين  لِ قَ  بِ ٓ  إِ  اَح ؽَ  كِ )
 
( هذا الـػل يتقجف إما إلك (ل

 -أطـل صقرة العؼد بدون ولل -الذات الشرطقة: ٕن الذات الؿقجقدة

جازيـ إلك أو يتقجف إلك الصحة التل هل أقرب الؿَ  .لقست بشرطقة

 كؿا هق مصرح بذلؽ يف حديث اح بغقر ولل باصًَل الذات، فقؽقن الـؽ

 .(2)طائشة

طؾك  ّب َص ـْ لؾجـس، والـػل هـا مُ  كافقة ((ٓ))و :الشقخ ابن عثقؿقن اال

ولقس طؾك القجقد: ٕكف قد تتزوج امرأة بدون ولل، والـبل ـ  ،الصحة

 طؾقف الصَلة والسَلم ـ ما يخرب طـ شلء فقؼع طؾك خَلف خربه.

 لِ قَ  بِ َّٓ إِ  اَح ؽَ  كِ َٓ ))ف: فؼقل :وعؾى  ذا
 
، أي: ٓ كؽاح صحقح إٓ ((ل

 بقلل.

حؿؾ الـػل طؾك كػل وكَ  (ٓ كؽاح كامؾ)لَِؿ ٓ كؼقل:  فؾو اال االل:

 ٓ طؾك كػل الصحة؟ ،الؽؿال

هذا غقر صحقح: ٕكف متك أمؽـ حؿؾف طؾك كػل الصحة كان هق  اؾـا:

تػسقر الـػل بـػل القاجب: ٕكف ضاهر الؾػظ، وكحـ ٓ كرجع إلك 

                                                                                                                                                       

 (.3/198ــ )معامل افس   1))

 (.6/142ؾ إوضار )قْ كَ  2))
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وٕن إصؾ يف الـػل اكتػاء  .الؽؿال إٓ إذا دل دلقؾ طؾك الصحة

 ا.ا أو شرطً واقعً  ،الحؼقؼة

ؾ طؾك كػل ؿَ حْ إن الـػل يُ  ا، واؾـا:و ذه الؼاعدة تؼدمت لـا مرارً 

 .(1)ل الؽؿالػْ فـَ  رَ ذَّ عَ تَ  نْ ل الصحة، فنِ ػْ فـَ  رَ ذَّ عَ تَ  نْ القجقد، فنِ 

 ،افَ ق  لِ وَ  نِ ذ  يِ  ونَ دُ  ت  َح ؽَ كَ  ةٍ مَ رَ ام  ا ؿَ ي  اال: ))مَ  الـبي من  أ حديث عالشة2

 نَّ نِ وا فَ رُ َج تَ ا    نِ نِ ا، فَ فَ ـ  مِ  اَب َص ا مَ ؿَ ا بِ  َ رُ ف  ا مَ فَ لَ وَ  -ا  ً اَل  َ  -ٌل اطِ ا بَ فَ اُح ؽَ ـِ فَ 

  وَ اَل  ن  مَ  ي  لِ وَ  انَ طَ ؾ  الس  
 (.2(()هُ لَ  يَّ لِ

                                                 

 (.12/70( افؼح ادؿتع )1)

حسـه السةمذي، وصححه أبو ظواكة، وابن حبان، واحلاكم، وقال ابن  :قابل لؾتحسني (2)

، "إكنيه أصنيح حنيديث يف البنيا "، وقال ابن ةمعنيني: «رجاله رجال الصحقح»اجلوزي: 

 وصححه ابن ظبد اهلادي، والذهبي، وابن ادؾؼن، وابن حجر.

 (، وابنين ةماجنيه2202«  )شــه»يف  (، والسةمذي2083« )شــه»وقد أخرجه أبو داود يف  

(، 6/47« )ةمسنيـده»أمحنيد يف و (،5373« )الؽنيزى»(، والـسنيائي يف 2879) «شــه»يف 

(، وابنينين وهنينيب يف 2/275« )ةمسنينيـده»(، والشنينيافعي يف 2230« )شنينيــه»والنينيدارةمي يف 

« دهةمسنيـ»(، واحلؿقنيدي يف 2566« )ةمسنيـده» يف(، وأبو داود الطقاليسني 238« )جاةمعه»

(، 700« )ادـتؼى»(، وابن اجلارود يف 528،529« )ـهـش»ـصور يف (، وشعقد بن ةم230)

« ةمصنيـػه»(، وظبنيد النيرزايف يف 4037« )ةمستخرجه ظذ صنيحقح ةمسنيؾم»وأبو ظواكه يف 

« رشح ةمعاين أثنيار»(، والطحاوي يف 26252« )ةمصـػه»(، وابن أيب صقبة يف 20522)
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(، 4074« )صنيحقحه»(، وابنين حبنيان يف 560« )ةمعجؿنيه»(، وابن إظرايب يف 4249)

« ةمسنيتدركه»(، واحلنياكم يف 3520« )شــه»(، والدارقطـي يف 235« )ةمسـده»والبزار يف 

(، وغرهم، كؾفنيم ةمنين ضرينيق: ابنين 23792« )السـن الؽزى»(، والبقفؼي يف 2706)

 ، به.جريج، كا شؾقامن ابن ةموشى، ظن الزهري، ظن ظروة، ظن ظائشة، قال رشول اهلل 

صنيدويف يف حديهنيه بعني  "«: التؼريب»ن بن ةموشى قال احلافظ يف وشؾقام قؾت )أمحد(:

، وتؽؾم فقه بع  أهل العؾم ووثؼه بعضنيفم، إٓ أكنيه يف الزهنيري ثؼنية، قنيال ابنين "الؾني

 وإلقك أقوال أهل العؾم فقه: "شؾقامن بن ةموشى يف الزهري ثؼة"ةمعني: 

ادنيديـي:  ، وقنيال ابنين"لنيقس بؼنيوي"، وقنيال الـسنيائي: "ظـده ةمـاكر"قال البخاري: 

، قال ابن شنيعد: "هو ثؼة، وحديهه صحقح ظـدكا"، وقال حيقي بن ةمعني: "ةمطعون فقه"

، "ةمن الهؼات أثـى ظؾقه ظطاء والزهنيري"، قال الدارقطـي: "ثؼة أثـى ظؾقه ابن جريج"

حمؾنيه "، قنيال أبنيو حنياتم: "ظـدي ثبت يروي أحاديث ٓ يروهينيا غنيره"قال ابن ظدي: 

ضطرا ، وٓ أظؾم أحًدا ةمن أصحا  ةمؽحول أفؼه وأثبت الصديف ويف حديهه بع  آ

 «.هتذيب التفذيب» "ةمـه

« ادسنيـد»وقد حنياول النيبع  إظنيّلل هنيذا الطرينيق بنيام أخرجنيه أمحنيد يف  قؾت )أمحد(:

..، فذكر احلديث ويف آخره قال ابن جريج: ن ضريق ابن ظؾقة، ثـا ابن جريج.( ةم6/47)

يعرفه. قنيال: وكنيان شنيؾقامن بنين ةموشنيى،  فؾؼقت الزهري فسللته ظن هذا احلديث فؾم"

وكان، فلثـى ظؾقه، قنيال ظبنيد اهلل: قنيال أيب: السنيؾطان الؼنيا : ٕن ظؾقنيه أةمنير الػنيروج 

، إٓ أن هذه ادؼولة ةمن ضريق إشنيامظقل "وإحؽام، يعـي: أظؾوه بؼول الزهري: مل أظرفه

يف ابنين جنيريج كنيام  بن إبراهقم ادشفور بابن ظؾقة، وهو إن كان ثؼة حافًظا إٓ أكه ضعقف

قال ذلنيك غنير واحنيد ةمنين أهنيل العؾنيم، كالسةمنيذي، والنيدارقطـي. قنيال النيدارقطـي يف 
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وقد تؽؾم حيقي بن ةمعني يف شنيامع ابنين ظؾقنية ةمنين ابنين "( : 2/220) «ةموشوظة أقواله»

ظؼنيب  -رمحنيه اهلل-، وقال السةمذي "جريج، وذكر أكه ظرض شامظه ةمـه ظذ ظبد ادجقد

وقد تؽؾم بع  أصحا  احلديث ةمن حنيديث الزهنيري، " «:شــه»( يف 2202حديث)

، قال ابن جريج: ثم لؼقت الزهنيري فسنيللته فنيلكؽره، ظن ظروة، ظن ظائشة، ظن الـبي 

فضعػوا هذا احلديث ةمن أجل هذا، وذكر ظن حيقي بن ةمعني أكه قال: مل يذكر هذا احلرف 

ام صنيحح كتبنيه ظنيذ ظن ابن جريج إٓ إشامظقل بن إبراهقم ظن ابن جريج لقس بذاك، إك

كتب ظبد ادجقد بن ظبد العزيز بن أيب رواد ةما شؿع ةمن ابن جريج وضعف حيقنيى رواينية 

 . "إشامظقل بن إبراهقم، ظن ابن جريج

هنيذا خنيز "( : 4074ظؼنيب احلنيديث )« صنيحقحه»وقد قال ابن حبان يف  (:أمحد)قؾت

ْن مل حيؽم صـاظة احلديث أكه ةمـؼطع أو ٓ أصل له بحؽا م  ةم  ية ابن ظؾقة ظن الزهنيري أْوه 

يف ظؼب هذا اخلز، قال: ثم لؼقت الزهري فذكرت ذلك له فؾم يعرفه، ولنيقس ذلنيك  نيا 

ِى اخلز بؿهؾه، وذلك أن اخلر ادتؼن ةمن أهل العؾم قد حيدث باحلديث يـساه وإذا شنيلل  هي 

اٍل ظذ بطّلن أصل اخلز  ."ظـه مل يعرفه، فؾقس بـسقاكه المء الذي حدث به بِد 

فؼد صح وثبت بروايات إثبات شامع الرواة بعضفم "وقد قال احلاكم ظؼب احلديث:  

ظن بع ، فّل تعؾل هذه الروايات بحديث ابن ظؾقة وشماله ابن جريج ظـه، وقولنيه: إين 

ث بنيه، وقنيد  شللت الزهري ظـه فؾم يعرفه، فؼد يـسى الهؼة احلافظ احلديث بعنيد أن حنيد 

 اهني. "ثفعؾه غر واحد ةمن حػاظ احلدي

أبنيو داود وقد تحوبع شؾقامن بنين ةموشنيى يف روايتنيه هلنيذا احلنيديث ظنين الزهنيري، أخرجنيه 

(، والبقفؼنيي يف 4832« )ةمسنيـده»(، وأبنيو يعنيذ يف 6/66«)ادسـد»(، وأمحد يف 2084)
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(، وغرهم، ةمن ضريق ابن هلقعة: ظن جعػر بنين ربقعنية، ظنين 23607« )السـن الؽزى»

 .، بهالـبي  الزهري، ظن ظروة، ظن ظائشة، ظن

وجعػر يف روايتنيه  -2ضعف ابن هلقعة.  -2ولؽن يف هذه ادتابعة قادحان:  )قؾت أمحد(:

قالنيه ظؼنيب « جعػر مل يسؿع ةمنين الزهنيري كتنيب إلقنيه»ظن الزهري كّلم، قال أبو داود: 

( يف أيب داود: وهذه ةمتابعة أخرى لسؾقامن بن ةموشى فؼد تابعه حجاج بن 2084حديث )

(، 4906« )ةمسنيـده»(، وأبنيو يعنيذ يف 534« )شــه»قد بن ةمـصور يف أرضلة. أخرجه شع

(، ةمن ضريق حجاج: ظن الزهري، ظن ظنيروة، ظنين 26266« )ةمصـػه»وابن أيب صقبة يف 

 ظائشة، وحجاج ةمدلس وقد ظـعن، وهو كهر اخلطل والتدلقس، وضعقف.

(، 22/202« )الؽبنينير »وّثنينيم صنينياهد ةمنينين حنينيديث ابنينين ظبنينياس أخرجنينيه الطنينيزاين يف  

(، ةمن ضريق ابن أيب كجقح: ظن ظطاء، ظن ابن ظبنياس ةمرفوًظنيا، بنيه، 273« )إوشط»و

، ووثؼه بع  أهل العؾم. "فقه كظر"وابن أيب كجقح ةمدلس وقد ظـعن، وقال البخاري: 

ٓ يحروى ظن ابن ظباس إٓ هبذا اإلشـاد تػرد "ظؼب احلديث: « إوشط»قال الطزاين يف 

 . "به شعقد

رمحنيه -لؾنيدارقطـي « العؾنيل»د ةمن الـظر يف ضريف هذا احلديث اكظنير: ودزي (:أمحدقؾت )

 ( : فؼد اشتػاض يف ذكر ضريف هذا احلديث.25/22) -اهلل

باظي الصـعاين يف  «: 2422/ 3فتح الغػنيار اجلنياةمع ٕحؽنيام شنيـة كبقـنيا ادختنيار»قال الرُّ

: رجاله وحسـه السةمذي، وصححه أبو ظواكة، وابن حبان، واحلاكم، وقال ابن اجلوزي"

 ."رجال الصحقح، وقال ابن ةمعني: إكه أصح حديث يف البا 
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 .ؾؿة استقػاء واستقعابك ((أيؿا امرأة)) :ققلف ابي:طَّ اال الَخ 

 ،ؽر والثقبدخؾ فقفا البِ ويَ  ،وفقف إثبات القٓية طؾك الـساء كؾفـ 

 بة.َص هـا العَ اك هلَ قْ والؿَ  .والشريػة والقضقعة

 .(1)ان أن الؿرأة ٓ تؽقن ولقة كػسفاوفقف بق

 َصؾَّك  :اال الترمذي
ِّ
َوالَعَؿُؾ فِل َهَذا الَباِب َطَؾك َحِديِث الـَّبِل

 ))َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ:  اهللُ 
 
َّٓ بَِقلِل ـْ  ((َٓ كَِؽاَح إِ

ِطـَْد َأْهِؾ الِعْؾِؿ مِ

 َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف َوَسؾَّؿَ 
ِّ
ـُ الَخطَّاِب،  :مِـُْفؿْ . َأْصَحاِب الـَّبِل ُطَؿُر ْب

ـُ َطبَّاسٍ   ْب
ِ
ـُ َأبِل َصالٍِب، َوَطْبُد اهلل ُّ ْب

 ...َوَأُبق ُهَرْيَرةَ  ،َوَطؾِل

 .َغْقُرُهؿْ وَ 

ـَ    ـْ َبْعِض ُفَؼَفاِء التَّابِِعق َٓ كَِؽاَح ))َأكَُّفْؿ َقاُلقا:  ،َوَهَؽَذا ُرِوَي َط

 
 
َّٓ بَِقلِل ،  :مِـُْفؿْ  ((إِ ـُ الَبْصِريُّ ـُ الُؿَسقِِّب، َوالَحَس َسِعقُد ْب

ـُ َطْبِد الَعِزيزِ  ، َوُطَؿُر ْب ُّ
 .َغْقُرُهؿْ وَ  ...َوُشَرْيٌح، َوإِْبَراِهقُؿ الـََّخِعل

                                                                                                                                                       

وباجلؿؾة فحديث ظائشة هذا حسن: وهلذا صنيححه الشنيقخ كنيال النيدين  قؾت )أمحد(:

(، وقنيد اشنيتػدت 3/329« )أحؽام الـسنياء»وصقخـا أبو ظبد اهلل يف  -رمحه اهلل-إلباين 

 .-ؾاًم حػظه اهلل تعاىل وزاده ظ-ةمن كّلةمه ظن هذا احلديث 

 (.196ــ )معامل افس   1))
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ِ
، َوَطْبُد اهلل

ُّ
، َوإَْوَزاِطل ـُ الُؿَباَرِك،  َوبَِفَذا َيُؼقُل ُسْػَقاُن الثَّْقِريُّ ْب

، َوَأْحَؿُد، َوإِْسَحاُق)
ُّ
افِِعل  .(1َوَمالٌِؽ، َوالشَّ

َن ))َااَل:  َمنَّ الـَّبِيَّ  ،أ عن عبد اهلل بن عباس3 تِي ُيـ ؽِح  الَبَغاَيا الالَّ

ُػَسفُ   .(2)((بَِغق رِ َبق ـَةٍ نَّ َمك 

                                                 

 (.1102( جامع افسمذي ظؼب حديث رؿؿ )1)

( ومـ ضريؼف افبقفؼل ذم افؽزى 1103أخرجف افسمذي ) ل بالوقف:ع  ضعقف ةمح ( 2)

 .(12/182( وافطزاين ذم افؽبر)13724)

بـ ظباس اظـ  ،ظـ جابر بـ زيد ،ظـ ؿتادة ،ظـ شعقد ،مـ ضرق ظـ ظبد إظذ 

  .بف ،امرؾقظً 

بـ  (  ويزيدُ 1104ـام ظـد افسمذي ) ،وهق حمؿد بـ جعػر ،رٌ دَ ـْ ؽُ  :إظذ خافػ ظبدَ 

ظـ  ،ظـ ؿتادة ،( ؾؽلمها رواه ظـ شعقد15967ـام ذم مصـػ ابـ أيب صقبة ) ،هارون

 . فب ،ابـ ظباس مقؿقؾً اظـ  ،جابر

  .وؽـدر ويزيد بل صؽ أثبت مـ ظبد إظذ 

  .اا ومرة مقؿقؾً مرة مرؾقظً هذا وظبد إظذ رواه 

ومل  ذم ـتاب افطلقوأوؿػف  ،ع ظبد إظذ هذا الديث ذم افتػسرؾَ رَ  :السةمذي قال

 .يرؾعف

صذ اهلل ا فؾـبل ؾاخلز ٓ يصح مرؾقظً  ،افقؿػ اح افسمذي وافبقفؼل وؽرمهج  ورَ  ،هذا

 واهلل أظؾؿ. ظؾقف وشؾؿ. 
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َمَة، َواَل )) : اهللِ  وُل ُس رَ  اَل : اَ  ريرة االمبي  عن أ 4 َمُة ال َؿر  ُج ال َؿر  اَل ُتَزو 

َسَفا َمُة َكػ  ُج ال َؿر  ُج  :ُتَزو  اكَِقَة ِ َي الَّتِي ُتَزو  َسَفاَفنِنَّ الزَّ  .(1)((َكػ 

 

 

                                                 

  .ؼقعوان افعُ رْ ( مـ ضريؼ حمؿد بـ مَ 1882) فأخرجف ابـ ماج ل بالوقف:ع  ضعقف ةمح ( 1)

 .( مـ ضريؼ هشام بـ ظبد افسلم3536ــف )وافدارؿطـل ذم ُش 

 .بـ حسغ خَمَْؾد ( مـ ضريؼ13632وافبقفؼل ذم افؽزى ) 

 به. ،اظن أيب هريرة ةمرفوظً  ،ظن حمؿد بن شرين ،ثّلثتفم ظن هشام بن حسان 

 .فقفؿ ؾقفا ضعػإوـؾ افطرق  

( وظبد 28ـام ظـد افشاؾعل ذم مسـده ) ،ققـةـسػقان بـ ظُ  :مجاهر إثباتخالػفم و

( 3539ــف )ؾ ـام ظـد افدارؿطـل ذم ُش قْ ؿَ  بـ ُص ْض ( وافـ  10494افرزاق ذم مصـػف )

ـام ظـد  ،قاث( وحػص بـ ؽِ 13635وإوزاظل، ـام ظـد افبقفؼل ذم افؽزى )

( 430ين )زَ ادُ  ـام ذم افزيادات ظذ ،( ويزيد بـ هارون3538ــف )افدارؿطـل ذم ُش 

 .وؽرهؿ

ظـ أيب هريرة ؿقفف . ؾاجلامهر مـ  ،ظـ حمؿد بـ شريـ ،ـؾفؿ ظـ هشام بـ حسان 

 .وهق افصحقح ،اافرواة افثؼات جعؾقه مقؿقؾً 

 .افصحقح وؿػف ظذ أيب هريرة ؿال ابـ ـثر: :(6/242) ل إوضارقْ قال الشوكاين يف ك   

 واهلل أظؾؿ.
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 :رضي اهلل عـفما، ار الواردة عن الصحابة 

َّٓ بِنِذْ ) :اال أ م ر عؿر1  ،ِن َولِقَِّفا، َوإِْن َكَؽَحْت َطَشَرةً َٓ ُتـَْؽُح اْلَؿْرَأُة إِ

 .(1)(َأْو بِنِْذِن ُسْؾَطانٍ 

امرأة مـفؿ  ِت ؾَ عَ ا، فجَ بً كْ الطريؼ رَ  ِت عَ ؿَ َج ) :أ عن عؽرمة بن خالد اال2

 (.ث أمرها إلك رجؾ مـ العقام غقر ولقفا، فلكؽحفا رجًَل بُ تَ 

 .(2)(ق بقـفؿارَّ وفَ ح، ؽِ ـْ الـاكح والؿُ  د طؿر ؾَ فجَ )قال:  

َؿا اْمَرأَ ) اال: أ م ر عؾي بن مبي طالب 3  ،َولِقَِّفا نِ ٍة َكَؽَحْت بَِغْقِر إِذْ َأيُّ

 
 
َّٓ بِنِْذِن َولِل َٓ كَِؽاَح إِ  .(1)(َفـَِؽاُحَفا َباصٌِؾ، 

                                                 

( ثـا ظبد افرمحـ بـ مقشك، ظـ ظثامن بـ 16161أخرجف ابـ أيب صقبة ) صحقح: (1)

 .بف ...إشقد، ظـ ظؿرو بـ أيب شػقان، ؿال: ؿال ظؿر

 .ظـ ظؿر ،مـ ضريؼ شعقد بـ ادسقب ،( وؽره3542وفف صاهد أخرجف افدارؿطـل )

مل يسؿع  أكف وافظاهر فدي   .وذم شامع شعقد مـ ظؿر خلف مشفقر بغ أهؾ افعؾؿ 

 ( واهلل أظؾؿ.244ئل )َل فؾعَ  ((جامع افتحصقؾ))اكظر  .شقى حديث افـعل

( 530ــف )( وشعقد بـ مـصقر ذم ُش 16175بـ أيب صقبة )اأخرجف  ضعقف:( 2)

 ظـ ظؿر ؿقفف.  ،( مـ ضرق ظـ ظؽرمة بـ خافد3530ــف )وافدارؿطـل ذم ُش 

  .ظؽرمة مل يدرك ظؿر ومل يسؿع مـف :قؾت )أمحد(

 افتفذيباكظر  .وشؿع مـ ابـف ،مل يسؿع مـ ظؿر :ؿال أمحد بـ حـبؾ :أبق حاتؿ ؿال

(7/259). 
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 (لل، أو سؾطان مرشدٓ كؽاح إٓ بق) :اال أ م ر عبد اهلل بن عباس 4

(2). 

ُج اْلَؿْرَأُة ) اال: أ م ر مبي  ريرة 5 َٓ ُتَزوِّ ُج اْلَؿْرَأُة اْلَؿْرَأَة، َو َٓ ُتَزوِّ

ُج َكْػَسَفا :َكْػَسَفا تِل ُتَزوِّ َ الَّ
اكَِقَة ِهل  .(3)(َفنِنَّ الزَّ

 

                                                                                                                                                       

ظـ ؿقس  :ؿال (10476أخرجف ظبد افرزاق ذم مصـػف )  :بؿجؿوع ضرقه صحقح (1)

 .ؿقفف ،، ظـ ظعرّ بـ افربقع، ظـ ظاصؿ بـ هبدفة، ظـ زِ 

 ا.صؾح صاهدً فؽـف يَ  ،ؾقف ضعػبـ افربقع فقٓ أن ؿقس  إشـاد صحقحوهذا  

كا أبقظبد اهلل الاؾظ، وأبق شعقد بـ أيب  :(13641وأخرجف افبقفؼل ذم افؽزى ) 

ؿآ: ثـا أبق افعباس حمؿد بـ يعؼقب، أكا أمحد بـ ظبد الؿقد، ثـا أبق أشامة، ظـ  ،ظؿرو

ـُ  ظـ أبقف، ظـ ظع ، نر  ؼَ ابـ مُ يعـل  -ديْ قَ ؾ، ظـ معاوية بـ ُش قْ فَ شػقان، ظـ شؾؿة بـ 

 ؾذـره.  ...ريض اهلل ظـف ؿال

 ا.صؾح صاهدً فؽـ يَ  .مدفس وظـعـف ،فؽـ ؾقف أبق أشامة ،وهذا إشـاد صحقح

 .ريض اهلل ظـف ح اخلز مـ ؿقل ظعؾبافطريؼغ ُيصح   

 ،( مـ ضريؼ افثقري10467( وظبد افرزاق )16155أخرجف ابـ  أيب صقبة ) حسن: (2)

 ؿقفف. ،ظـ ابـ ظباس ،ؿقْ ثَ ظـ ابـ ُخ 

( وابـ أيب 10494أخرجف ظبد افرزاق ) :ر  اهلل ظـه صحقح ةمن قول أيب هريرة (3)

 ؿقفف. ،ظـ أيب هريرة ،بـ شريـاظـ  ،( مـ ضريؼ هشام بـ حسان15966صقبة )
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 :رضي اهلل عـفاأ م ر عالشة 6

 َصؾَّك  َطائَِشَة، َزْوِج  ـْ طَ 
ِّ
َؿ قَ الـَّبِل الـَِّؽاَح فِل  نَّ إِ ) :ْت الَ اهلُل َطَؾْقِف َوَسؾَّ

َيْخُطُب  ،الَجاِهؾِقَِّة َكاَن َطَؾك َأْرَبَعِة َأْكَحاٍء: َفـَِؽاٌح مِـَْفا كَِؽاُح الـَّاِس الَقْقمَ 

ُجِؾ َولِقََّتُف َأِو اْبـََتُف، َفُقْصِدُقَفا ُثؿَّ َيـْؽُِحَفا ُجُؾ إَِلك الرَّ  .(1)(الرَّ

 :رضي اهلل عـفار عن عالشة َخ ن م رأ 7

 مـ بـل أخقفا جارية مـ أهنا أكؽحت رجًَل  ،طـ طائشة رضل اهلل طـفا

إٓ الـؽاح  َؼ بْ حتك إذا لؿ يَ  ،ثؿ تؽؾؿت ،رتربت بقـفؿا بِس فَض  ،بـل أخقفا

 .(2)(لقس إلك الـساء الـؽاح)ثؿ قالت:  ،كؽح فلَ رجًَل  ْت رَ مَ أَ 

 

 

 

 

                                                 

 .(5127أخرجف افبخاري ) صحقح:( 1)

 فعدم رصاحتف ذم افقٓية . :هذا إثر رؽؿ صحتف وأخرُت  

وافبقفؼل ذم  (4269)رشح معاين أثار ي ذم أخرجف افطحاو  إشـاده ضعقف: 2))

ظـ  ،افرمحـ بـ افؼاشؿ ظـ ظبد ،مـ ضريؼ ابـ جريج (13524)ــ وأثارمعرؾة افس  

  .مدفس وظـعـف ،ؾقف ابـ جريج .بف ،ظـ ظائشة ،أبقف
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 ن بعد م: ار التابعقن فؿَ ن

 .(1)(ٓ كؽاح إٓ بقلل وشاهديـ) اال: م ر جابر بن زيد  أ1

ي طدل، ٓ كؽاح إٓ بقلل، وشاهدَ ) :اال أ م ر الحسن البصري 2

 .(2)(وبصدقة معؾقمة، ومشفقد طَلكقة

وكاكقا  (ح الؿرأة كػسفاؽِ ـْ ٓ تُ ) :اال أ م ر محؿد بن سقرين 3

 .(3)((ح كػسفاؽِ ـْ إن الزاكقة هل التل تُ )يؼقلقن: 

طـ  إبراهقؿ طـ مـصقر قال: سللُت  :أ م ر سالم بن مبي الجعد 4

سالؿ بـ أبل الجعد فؼال: ٓ  امرأة تزوجت بغقر ولل فسؽت، وسللُت 

 .(4يجقز)

                                                 

ر، ظـ شعقد، ؿال: دَ ـْ ( كا ؽُ 15924أخرجف ابـ أيب صقبة ) صحقح ةمن قول جابر: (1)

 ؾذـره . ...شؿعت جابر بـ زيد يؼقلشؿعت افقضاح ؿال: 

( كا يزيد بـ هارون، ظـ 15934أخرجف ابـ أيب صقبة ) صحقح ةمن قول احلسن:( 2)

 ؾذـره . ...يزيد، ؿال: شؿعت السـ، يؼقل

ة، ظـ أيقب، ق  ؾَ كا ابـ ظُ  (5965أخرجف ابـ أيب صقبة ) صحقح ةمن قول ابن شرين:( 3)

  .ؾذـره ...ظـ حمؿد، ؿال

( كا أبق داود، ظـ صعبة، ظـ مـصقر، ؿال: 15944أخرجف ابـ أيب صقبة ) صحقح:( 4)

 ؾذـره . ...شلفت إبراهقؿ
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 .ري   أ م ر الز  5

ـْ َمْعؿَ  ْهِريِّ رٍ َط ـِ الزُّ َج ُأْخَتُف ُغََلًما ، َط إِْن َكاَن َلَفا )َقاَل:  .فِل َرُجٍؾ َزوَّ

 غَ 
ٌّ
َّٓ َفََل  ،ْقُرُه َفَلَجاَز الـَِّؽاَح َولِل  .(1)(َوإِ

ولفا ولل هق أدكك  ، تزوج امرأةأن رجًَل  ،أ م ر عؿر بن عبد العزيز6

 .(2)(وإٓ السؾطان ،القلل)طؿر الـؽاح، وقال:  دَّ مـف بدروب الروم، فرَ 

 من الؿعؼول عؾى ا تراط الوالية يف الـؽاح. دلقؾفم

خطره يف حقاة اإلكسان، ويف  ره، طظقؿٌ دْ قَ  قالقا: إن الـؽاح طؼد جؾقٌؾ 

، ا، وأوفر طؼًَل إسـاده إلك إولقاء مـ الرجال الذيـ هؿ أكؿؾ كظرً 

تؽريؿ لؾؿرأة وصقاكة  -ا طؾك صقاكة أطراضفؿ وأكساهبؿوأشد حرًص 

 .ظ لألكساب وإطراض مـ العار والزلؾػْ لفا، وحِ 

ا التصرف فقفا: ٕهنل يجقز لؾؿرأة ق العؼقد الؿالقة التارَ وبذلؽ فَ  

ب مؽاكة طؼد الـؽاح يف جَللة ؼارِ مفؿا ققؾ يف أهؿقتفا فَل تصؾ أو تُ 

 !ظؿ خطره، وشرف مؼاصدهقدره وطِ 

                                                 

ظـ  ،رؿَ عْ مَ  ظـ (12877ظبد افرزاق ذم مصـػف )أخرجف  ري:هْ صحقح ةمن قول الزُّ ( 1)

 ؾذـره  ....ريهْ افز  

ان، ( كا معاوية، ظـ هشام، ؿال: حدثـا شػق15947أخرجف ابـ أيب صقبة ) ضعقف: (2)

 وافرجؾ مبفؿ. ؾذـره. ...ظـ رجؾ مـ أهؾ اجلزيرة، ظـ ظؿر
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وبقن  ،ر عؾى الـ سوان يف األبضاعج  يف الػرق بقن ااعدة الَح  اال الؼرايف 

 ر عؾقفن يف األموال: ج  ااعدة عدم الَح 

 والػرق من وجوه:

ض إٓ قَّ ػَ ب أٓ تُ اَس ا، فـَا وأطظؿ قدرً أشد خطرً أن إبضاع  -محد ا

ـظر يف مصالحفا، وإمقال خسقسة بالـسبة إلقفا، فجاز لؽامؾ العؼؾ يَ 

 تصرف يف الؿال إٓ مالؽف.تػقيضفا لؿالؽفا: إذ إصؾ أٓ يَ 

عرض لفا تـػقذ إغراض يف تحصقؾ الشفقات أن إبضاع يَ  - اكقفا

 .ظقؿ الؿالبذل ٕجؾفا طالؼقية التل يُ 

الؿصالح لضعػف،  ل طؾك طؼؾ الؿرأة وجقهَ طِّ غَ ثؾ هذا الفقى يُ ومِ  

 .كػسفا ٕجؾ هقاها فقؿا يرديفا يف دكقاها وأخراها لؼِ ؾْ فتُ 

وٓ  .ع الفقى الؿػسدققُّ ر طؾقفا طؾك اإلصَلق: ٓحتؿال تَ جِ فحُ  

حصؾ يف الؿال مثؾ هذا الفقى والشفقة الؼاهرة التل ربؿا حصؾ يَ 

 هاب العؼؾ بسبب فقاهتا.وذَ  الجـقن

 ،ػاءكْ غقر إَ  ػسدة إذا حصؾت يف إبضاع بسبب زواِج أن الؿَ  -و الثفا

ى لألولقاء بالعار والػضقحة الشـعاءعَ حصؾ الضرر، وتَ   .دَّ
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ى الؿرأة، ولقس فقف مـ العار عَ تَ ٓ يؽاد يَ  ،وإذا حصؾ الػساد يف الؿال  دَّ

اءِخ ؾقفا مـ إراذل وإَ والػضقحة ما يف إبضاع وآستقَلء ط  .سَّ

 .ففذه فروق طظقؿة بقـ الؼاطدتقـ 

ج كػسفا، فؼال يف الجقاب: ؾ بعض الػضَلء طـ الؿرأة تُ ئِ وقد ُس   زوِّ

 .(1)(ُيِذل وقعالؿرأة محؾ الزلؾ، والعار إذا )

 :ماوال م ل العؾم

 الؿالؽقة: 

هؾ القٓية شرط مـ شروط صحة  :ؾػ العؾؿاءاختَ  اال ابن ر د: 

 الـؽاح؟ أم لقست بشرط؟ 

فذهب مالؽ إلك أكف ٓ يؽقن الـؽاح إٓ بقلل، وأهنا شرط يف الصحة يف 

 .(2)وبف قال الشافعل .رواية أشفب طـف

ـُونٌ  اال ستخؾػ كػسفا ولؿ تَ  ْت َج وَّ لق أن امرأة زَ  : أرأيَت قؾُت  :َسح 

 وهل مؿـ ٓ ،كػسفا بغقر أمر إولقاء ْت َج وَّ فَز  ،ـ يزوجفاطؾقفا مَ 

 خطب لفا أو هل مؿـ الخطب لفا؟

                                                 

 (.1/151بـ رجاء بـ ؾريج افعقذم ) عقضف ((افقٓية ذم افـؽاح)) (1)

 (.3/36( بداية ادجتفد )2)
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 لدْت وإن تطاول ووَ  ،ا طؾك حالر هذا الـؽاح أبدً ؼَ قال: قال مالؽ: ٓ يُ 

 فَل يجقز ذلؽ طؾك حال. ،طؼدة الـؽاح دْت ؼَ ا: ٕهنا هل طَ مـف أوٓدً 

 .(1)درأ الحد طـفؿاقال ابـ الؼاسؿ: ويُ 

إٓ بقلل((  ٓ كؽاح))فتحصقؾ مذهبف أكف  ،وأما مالؽ اال ابن عبد البر:

 .(2)هذه جؿؾتف

  :اال الؼاضي عبد الو اب
 
وٓ يجقز ٓمرأة أن  ،ركَ ذَ  وٓ كؽاح إٓ بقلل

 ٓ يجقز بقجف ،وذلؽ باصؾ متك وقع ،ح كػسفا وٓ غقرها بقجفؽِ ـْ تُ 

(3). 

 الشافعقة:

ٕن  :فَل كؽاح لفا ،بغقر إذن ولقفا ْت حَ ؽَ امرأة كَ فلي  اال الشافعي:

 .(4)((ٌؾ اصِ ا بَ فَ اُح ؽَ ـِ فَ )) :قال –ؾقف وسؾؿ صؾك اهلل ط -الـبل 

                                                 

 (.2/152( اددوكة )1)

 (. 16/35( آشتذـار )2)

 (.112/ 1ادافؽل ) فافتؾؼغ ذم افػؼ (3)

 (.5/22م )( إُ 4)
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 لِ قَ  بِ َّٓ إِ  اَح ؽَ  كِ َٓ ))ى ابـ طباس: وَ ورَ  اال الؿاوردي:
 
 ْي دَ اهِ َش وَ  ل

وشريػة  ة،وكبقر ةـ صغقرمِ  ،فؽان طؾك طؿقمف يف كؾ كؽاح ((لٍ دْ طَ 

 .(1)ؽر وثقبوبِ  ،ةقَّ كِ ودَ 

 :الحـابؾة

 .(2وشاهديـ مـ الؿسؾؿقـ)وٓ يـعؼد الـؽاح إٓ بقلل  اي:رَ اال الخِ 

 (وال كؽاح يال بولي و ا دين من الؿسؾؿقن) :اال ابن ادامة

 يف  ذه الؿسللة مربعة فصول: 

ؿؾؽ الؿرأة تزويج كػسفا أن الـؽاح ٓ يصح إٓ بقلل، وٓ تَ  -محد ا

 وٓ غقرها، وٓ تقكقؾ غقر ولقفا يف تزويجفا. 

 ، لؿ يصح الـؽاح. ْت ؾَ عَ فَ  نْ فنِ 

طـ طؿر، وطؾل، وابـ مسعقد، وابـ طباس، وأبل هريرة، ي هذا وِ رُ 

 . -رضل اهلل طـفؿ  -وطائشة 

                                                 

 (.9/40وي افؽبر )ا( ال1)

 (.1/99( خمتك اخلرؿل )2)
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وإلقف ذهب سعقد بـ الؿسقب، والحسـ، وطؿر بـ طبد العزيز، وجابر 

د قْ بَ ة، وابـ الؿبارك، وطُ مَ رُ بْ وابـ ُش  ،بـ زيد، والثقري، وابـ أبل لقؾك

 .دقْ بَ اهلل العـربي، والشافعل، وإسحاق، وأبق طُ 

ي طـ ابـ سقريـ، والؼاسؿ بـ محؿد، والحسـ بـ صالح، وأبل وِ ورُ 

ا طؾك كان مقققفً  ْت ؾَ عَ فَ  نْ يقسػ: ٓ يجقز لفا ذلؽ بغقر إذن القلل، فنِ 

 إجازتف. 

ؾ يف الـؽاح: ٕن اهلل قكِّ ج كػسفا وغقرها، وتُ وِّ زَ لفا أن تُ  واال مبو حـقػة:

[. 232رة: ]البؼ {فَل تعضؾقهـ أن يـؽحـ أزواجفـ}تعالك قال: 

وٕكف خالص حؼفا، وهل  .أضاف الـؽاح إلقفـ وهنك طـ مـعفـ مـف

تفا، مَ بقع أَ  ْت ؽَ ؾَ وٕهنا إذا مَ  .تفامَ كبقع أَ  :رة، فصح مـفاباَش مـ أهؾ الؿُ 

ف يف رقبتفا وسائر مـافعفا، فػل الـؽاح الذي هق طؼد طؾك رُّ َص وهق تَ 

 .لكوْ بعض مـافعفا أَ 

 لِ قَ  بِ َّٓ إِ  اَح ؽَ  كِ َٓ ))قال:  -ؾقف وسؾؿ صؾك اهلل ط -أن الـبل  :ولـا
 
. ((ل

 روتف طائشة، وأبق مقسك، وابـ طباس. 
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 لِ قَ  بِ َّٓ إِ  اَح ؽَ  كِ َٓ ))أحؿد ويحقك طـ حديث:  ي: سللُت وذِ رُّ قال الؿَ 
 
 ((ل

 .(1)فؼآ: صحقح

 الظا رية:

 إٓ بنذن -ا ؽًر ا كاكت أو بِ ثقبً  -ؾ لؾؿرأة كؽاح حِ وٓ يَ  حزم: ابناال  

 .(2)ولقفا

 :كالم  قخ اإلسالم ابن تقؿقة

أيؿا امرأة تزوجت )) ((ٓ كؽاح إٓ بقلل))الذي طؾقف العؾؿاء أكف قال: 

 .  ((فـؽاحفا باصؾ فـؽاحفا باصؾ فـؽاحفا باصؾ ،بغقر إذن ولقفا

صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ.  ،ــ طـ الـبلملثقر يف السُّ  وكَل هذيـ الؾػظقـ

(3). 

 

 

 

                                                 

 (.7/8ل )ـِ غْ ( ادُ 1)

 (.9/31 )حذ  ( ادُ 2)

 (.32/102جمؿقع افػتاوى ) (3)
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  هلل:ا رحؿه اواال ميًض 

 ،ـة يف غقر مقضعوالسُّ  ،: فنكف قد دل طؾقف الؼرآن يف غقر مقضعالقلل

ف أن امرأة رَ عْ ٓ يُ  ،الرجاُل  ج الـساءَ زوِّ إكؿا كان يُ  ،وهق طادة الصحابة

  ج كػسفا.زوِّ تُ 

ولفذا قالت طائشة:  :ذات أخدانتخِ ق فقف بقـ الـؽاح ومُ ػرَّ وهذا مؿا يُ 

 . (ج كػسفازوِّ ل هل التل تُ غِ البَ ج الؿرأة كػسفا: فنن زوِّ ٓ تُ )

ا ـ يؽقن مستحسـً بالقلل حتك يعؾـ: فنن مـ إولقاء مَ  كؽتػَ لؽـ ٓ يُ 

ـْ  }قال اهلل تعالك:  ،طؾك قرابتف ـَ مِ الِِحق ََياَمك مِـُْؽْؿ َوالصَّ ْٕ  َوَأْكؽُِحقا ا

ـَ  }وقال تعالك:  {ِطَباِدُكْؿ َوإَِمائُِؽؿْ  َٓ ُتـْؽُِحقا اْلُؿْشِركِق  .{َحتَّك ُيْممِـُقا َو

ق رَّ ب الرجال بنكؽاح إيامك كؿا خاصبفؿ بتزويج الرققؼ. وفَ اصَ فخَ  

ـَ  } :بقـ ققلف تعالك َٓ ُتـْؽُِحقا اْلُؿْشِركِق َٓ َتـْؽُِحقا  }وققلف:  {َو َو

 .  {اْلُؿْشِرَكاِت 

 .(1)ػ مـ أهؾ البقتج بف بعض السؾوهذا الػرق مؿا احتَ 

ٓ كؽاح إٓ )) :خبار طـ رسقل اهلل أكف قالثبتت إ اال ابن الؿـذر:

 .(1)((بقلل

                                                 

 (.32/131) ؼافساب( 1)
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 .(2فالـؽاح ٓ يجقز إٓ بقلل) واال رحؿه اهلل:

 ماوال بعض م ل العؾم الؿعاصرين:

 :ىمة ابن باز رحؿه اهلل تعالالَّ ل الشقخ العَ ئِ وُس 

  ل تجب موافؼة الولي يف حالة زواج الؿرمة الثقب مرة مخرى؟  س:

 صحقح يف حالتفا؟وما  روط الزواج ال

ا ؽرً صدوره طـ ولل، سقاء كاكت الؿرأة بِ  ط صحة الـؽاح:ون  رمِ  ج:

، وققلف ((ٓ كؽاح إٓ بقلل))ا: لؼقل الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ: أو ثقبً 

  .((، وٓ الؿرأة كػسفاالؿرأةَ  ج الؿرأةُ زوِّ ٓ تُ ))صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ: 

ؽر فقؽػل أما البِ  .هل الثقبا، وؿ ٓ بد مـ إذهنا صريحً يِّ ولؽـ إَ 

ح إيؿ حتك ـؽَ ٓ تُ ))لؼقل الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ:  :سؽقهتا

وكقػ  ،قالقا: يا رسقل اهلل ((ستلذنؽر حتك تُ ح البِ ـؽَ ستلمر، وٓ تُ تُ 

 متػؼ طؾك صحتف. .((سؽتأن تَ ))إذهنا؟ قال: 

                                                                                                                                                       

 (. 8/259( إوشط )1)

 (. 1/297( اإلؿـاع )2)
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طـ الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ أكف قال:  ف،وروى مسؾؿ يف صحقح

وإذهنا  ،ؽر يستلذهنا أبقهإيؿ أحؼ بـػسفا مـ ولقفا، والبِ ا))

 ((.ُصَؿاُتَفا

أكف  ((ؿ أحؼ بـػسفا مـ ولقفايِّ إَ ))ومعـك ققلف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ:  

ا بقـ إحاديث يف هذا لقس لقلقفا تزويجفا إٓ بنذن صريح مـفا: جؿعً 

  .الباب

اديث ؼ لألحافِ قوهق الحؼ الؿُ  .وهذا هق ققل جؿفقر أهؾ العؾؿ

 .(1)الصحقحة. واهلل ولل التقفقؼ

 :ئل الشقخ العالمة ابن عثقؿقنوُس 

طؿرها حقالل طشريـ  ،ؽربـت بِ  ْت بَ رَ هَ  ،يا فضقؾة الشقخ :يؼقل السائؾ

ؿ القالد ؾِ وطـدما طَ  ،وتزوجت بدون طؾؿ والدها ،مـ بقت أهؾفا ،سـة

فؿا  ،بقـ أهؾفاوبعدما أكجبت حدث صؾح بقـفؿا و ،ا هبذالؿ يؽـ مقافؼً 

 ؿ الزواج؟ؽْ ُح 

ٕن الـبل صؾك اهلل طؾقف  :الزواج غقر صحقح فلجاب رحؿه اهلل تعالى:

 ((.ٓ كؽاح إٓ بقلل)) :وطؾك آلف وسؾؿ قال

                                                 

 (.21/38( جمؿقع ؾتاوى ابـ باز )1)
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 .(1)د الـؽاح مـ جديدؼْ وطَ  ،مػارقة زوجفا أن :والقاجب طؾقفا 

 :كصه ئؾت الؾجـة الدالؿة سمااًل وُس 

 بدون ولي؟س:  ل يجوز لؾؿرمة من تتزوج 

مـ شروط صحة الزواج: القٓية، فَل يجقز لؾؿرأة أن تتزوج بدون  ج:

 .ولل

ى أبق مقسك طـ الـبل وَ ؿا رَ فنن تزوجت بدون ولل فـؽاحفا باصؾ: لِ  

ى وَ ؿا رَ ولِ  ((ٓ كؽاح إٓ بقلل))أكف قال:  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-

صؾك -ل أن الـب ،ري طـ طروة طـ طائشةهْ سؾقؿان بـ مقسك طـ الزُّ 

فـؽاحفا  ،بغقر إذن ولقفا تحَ ؽَ كَ ؿا امرأة يُّ أَ ))قال:  -اهلل طؾقف وسؾؿ

ؾ هبا فؾفا الؿفر بؿا َخ دَ  نْ فنِ . باصؾ، فـؽاحفا باصؾ، فـؽاحفا باصؾ

 ((.حؾ مـ فرجفا، فنن اشتجروا فالسؾطان ولل مـ ٓ ولل لفاستَ 

ولػظف:  ،السلى الثاين أبق داود الطقوَ ورَ  ،ائلَس رواهؿا الخؿسة إٓ الـَّ 

فـؽاحفا باصؾ  فاولقٓ كؽاح إٓ بقلل، وأيؿا امرأة كؽحت بغقر إذن ))

 .((ـ ٓ ولل لفافالسؾطان ولل مَ  ،فنن لؿ يؽـ لفا ولل .باصؾ باصؾ

                                                 

  .( 2/ 19ؾتاوى كقر ظذ افدرب) (1)
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ف طـ أحد مـ الصحابة رَ عْ قال اإلمام ابـ الؿـذر رحؿف اهلل: إكف ٓ يُ 

وآلف وصحبف  وباهلل التقفقؼ، وصؾك اهلل طؾك كبقـا محؿد .خَلف ذلؽ

 وسؾؿ.

 .الؾجـة الدائؿة لؾبحقث العؾؿقة واإلفتاء

 .طضق ... طضق ... كائب الرئقس ... الرئقس

. طبد طبد اهلل بـ مـقع ... طبد اهلل بـ غديان ... طبد الرزاق طػقػل ..

 .(1)العزيز بـ طبد اهلل بـ باز

 :حػظه اهلل ي،بن العدو ىمة مبو عبد اهلل مصطػالَّ واال  قخـا  العَ 

بعد هذا العرض يتبقـ لـا أن الجؿفقر الؼائؾقـ باشرتاط القٓية يف 

ػة العامؾقـ ثؿ هل  أوضح وأصرح، وكِ . أدلتفؿ أكثر وأرجح -الـؽاح

 .هبا أرجح

واهلل  .اا كاكت أو ثقبً ؽرً بِ  ،الؿرأة يف كؽاحفا كؾزم القٓية طؾتَ  :فعؾقه

  .(2أطؾؿ) كتعال

                                                 

 (.18/141فؾجـة افدائؿة )( ؾتاوى ا1)

 (.3/334( جامع أحؽام افـساء )2)



   اإليضاح ألحكام الوالية يف النكاح    

 

48  

 

عن امرمة  قب ى ظه اهلل تعالحػ مصطػى بن العدوي ل  قخـاوُسئِ 

ؾت عَ وَج  ، ذا الزوج ىيوافق عؾ لنؾؿفا مكه عِ تزوجت بدون عؾم مبقفا: لِ 

ؾتؼي بفا حالًقا يف  يحدى ل  ذا الزوج بفا، ويَ َخ ابـفا البالغ ولقًّا لفا، ودَ 

 .الشؼق لعدم تلسقس مـزل لفؿا حتى ا،ن

 فل العؼد باطل مم صحقح؟ف 

 وبعد: ،سَلم طؾك رسقل اهلل والصَلة وال ،الحؿد هلل ج:

وٓ تـتؼؾ القٓية مـف إلك ابـفا أو  .لك بتزويجفا مـ ابـفاوْ والد الؿرأة أَ 

 أخقفا إٓ إذا أطضؾفا إب لغقر سبب شرطل مؼبقل.

ففذا العؼد أراه  ،ر مـ إصؾ أو أكف رافض لسبب مؼبقلستَش أما إذا لؿ يُ 

وهل اطتؼاد  ،ة التل وقعت فقفالؽـ ٓ يؼام طؾقفا حد الزكا لؾشبف ،باصًَل 

 صؾح كقلل يف غقاب إب.أن آبـ يَ 

 .فعؾقفا مـ أن أن تتققػ طـ آلتؼاء هبذا الرجؾ الذي تظـف زوجفا

إب الذي هق القلل إحؼ  وتـػسخ هذه العَلقة الزوجقة لقجقد

 .(1)واهلل أطؾؿ .بالتزويج

 

                                                 

  .مؽتبة مؽة /ط ،(368ؾتقى رؿؿ ) ،(3/290فشقخـا ) ،( ؾتاوى افػضائقات1)



   اإليضاح ألحكام الوالية يف النكاح    

 

49  

 

 :ويـي أ  حػظه اهلل أاال الشقخ مبو يسحاق الُح 

: لؼقلف   :بطؾ الـؽاح بغقر القللويَ   .طبتفا مِـ ولقفاِخ  كولقتؼدم إل

 .((فـؽاحفا باصؾ باصؾ باصؾ ،))أيؿا امرأة كؽحت دون إذن ولقفا

وقد تؽؾؿقا يف رواية  :وقد صحح الشقخ حػظف اهلل الحديث، وقال 

بؽَلم صقيؾ ٓ يستؼقؿ  -ري هذا الحديثهْ طـ الزُّ  كسؾقؿان بـ مقس

 .(1)الـؼد كطؾ

 اال الدكتور يبرا قم الحػـاوي:

هق الؼقل  -ط لؾقلل لصحة طؼد الـؽاحشرتِأرى أن ققل الجؿفقر الؿُ 

 .دل هبا الجؿفقرلؼقة إدلة التل استَ  :ك بفػتَ الراجح الذي يـبغل أن يُ 

لؽان  ،شرتط القلل يف الزواجلق لؿ يقجد كصقص شرطقة تَ  :وماول

 !!هذا شرتطالصحقح هق الذي يَ  رفالعُ 

الرجال كظرة مـ مـظقر  كر كظر الػتقات وطدم كظرهتـ إلَص فؼِ  

ساطدهـ طؾقف وسائؾ اإلطَلم مـ  ،يف الؿجتؿع خؾًَل  َث دَ ْح أَ  -إسَلمل

وقضاء البـت خارج بقتفا ساطات صقيؾة مع الشباب يف الجامعة  جفة،

 ى!والـقادي والرحَلت مـ جفة أخر

                                                 

  .دار افؽتاب افعريب /ط، (32ب افـؽاح )صادآ( آكؼاح ذم  1)



   اإليضاح ألحكام الوالية يف النكاح    

 

50  

 

 :يطؾؼقن طؾقف خطل أن مـ أسباب الزواج السري ـ الذي ىوإكـل أر

ـ مـ أسباب اكتشاره ما تؼرؤه البـات مـ صحة تقلقفـ  (ريفالزواج العُ )

 .تزويج أكػسفـ

يف حال جؾقسفا معف  ،ـ تؼقم بتزويج كػسفا مـ أحد زمَلئفاا مَ ـَ يْ أَ فرَ  

ى دَ ـْ يَ  -يف أثـاء الؼقام برحَلت :وإن شئت قؾت ،يف كافقرتيا الؽؾقة

 !حدث فقفاؿا يَ الجبقـ لِ 

فادة الجامعقة ثؿ بعد الحصقل طؾك الشَّ  ،وكؾ هذا مـ وراء إهؾ 

طقادات  كثؿ هترول هل طؾ ،ب اتػاقفؿَس ؼ الزمقؾ زمقؾتف طؾك َح طؾِّ يُ 

مـ أجؾ إجراء طؿؾقة زرع بؽارة حقث التدلقس  :أصباء أمراض الـساء

 !!الزوج الجديد كطؾ

فا ٕهنا مصؾحت عرفففؾ إفضؾ وإكؿؾ لؾؿرأة أن يزوجفا ولل يَ  

جة أهنا بحُ  ،رضفا لؿـ تشاءؿ طِ ؾِّ سبلن تُ  اح لفصرِّ أو أن كُ  ؟أماكة يف طـؼف

 ج كػسفا؟زوِّ لفا أن تُ 

 -الزواج والؿشجعقن طؾقف عؾؿ الؿجقزون والؿػتقن بصحة هذاا يَ مَ أَ 

 عؾؿ بف؟ لـػسقة إب حقـ يَ أن فقف قتًَل 



   اإليضاح ألحكام الوالية يف النكاح    

 

52  

 

ويف الـفاية يؽتشػ أهنا  ،ؽدح ويستديـ لُقعؾِّؿ ابـتفؽّد ويَ ل القالد ويَ ُيربِّ 

 .(1)ة؟!ا وٓ كرامشرفً عرف متزوجة مـ شاب لعقب ٓ يَ 

 :اهلل حػظه ،اال الشقخ عؿرو بن عبد الؿـعم سؾقم

دون إذكف كان  ْت حَ فنن ُكؽِ  ،ة بدون إذن ولقفاأوٓ يصح كؽاح الؿر

 (.2)كؽاحفا باصًَل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 مؽتبة جزيرة افقرد . /( ط171فؾدـتقر حمؿد إبراهقؿ الػـاوي )ص ،افزواج 1))

 (.63طبة وافزؾاف )صآداب اخلِ  2))
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 الؼول الثاين:

 .يجوز لؾؿرمة الزواج بغقر ولي

وققل طـد أبل  .رفَ وهق ققل أبل حـقػة وزُ  ،بلعْ والشَّ  ريهْ ق ققل الزُّ وه 

ومحؿد بـ الحسـ  .عؼد بغقر وللر طـف أكف ٓ يـَخ آوققل  ،يقسػ

 إجازة القلل. كا طؾيجقزه مقققفً 

 وتػصقل ماوالفم: ،ويلقك مدلتفم

 مدلتفم: -مواًل 

 ـة والؼقاس:استدلوا بالؽتاب والس  

 :الؽتابمن  تفممدل -1

  الدلقل األول:

ـْ َبْعُد َحتَّك َتـْؽَِح َزْوًجا َغْقَرُه } :ىاال تعال
َؼَفا َفََل َتِحؾُّ َلُف مِ َفنِْن َصؾَّ

}(1). 

 .)َتـْؽَِح( :الؿرأة  يف ققلف كسـد الـؽاح إلفلَ  :االوا

دون حاجة  ،حؼ لؾؿرأة أن تباشر طؼد الـؽاح بـػسفاومػاده أكف يَ  :االوا 

 القلل. كإل

                                                 

 [.230]افبؼرة: (1)
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 لثاين:الدلقل ا

َـّ } ى:اال تعال  ـَ فِل َأْكُػِسِف َـّ َفََل ُجـَاَح َطَؾْقُؽْؿ فِقَؿا َفَعْؾ ـَ َأَجَؾُف َفنَِذا َبَؾْغ

 .(1){بِاْلَؿْعُروِف 

ـَ ) :فػل ققلف :االوا َـّ بِاْلَؿْعُروِف( دلقؾ طؾ فِقَؿا َفَعْؾ أن  كفِل َأْكُػِسِف

تريد يف  اصـع متَ  أن -دهتا مـ وفاة زوجفاالؿرأة لفا بعد أن تـتفل طِ 

فدل طؾك  ،وهق مـ الؿعروف ،والـؽاح مـ حؼفا .كػسفا مـ معروف

 جقاز كؽاحفا كػسفا.

فلضاف الـؽاح والػعؾ إلقفـ، وذلؽ يدل طؾك صحة طبارهتـ وكػاذها: 

 ذكر معفا غقرها. ٕكف أضافف إلقفـ طؾك سبقؾ آستؼَلل: إذ لؿ يَ 

عؾت يف كػسفا فؼد فَ  ،ثؾالؿِ فر ء بؿَ ْػ كػسفا مـ كُ  ْت َج وَّ وهل إذا زَ 

 بالؿعروف، فَل جـاح طؾك إولقاء يف ذلؽ.

 ـة:الس  من  تفممدل -ا اكقً 

  الدلقل األول:

ـْ َولِقَِّفا، َواْلبِْؽُر )) َااَل: َمنَّ الـَّبِيَّ  ،اسٍ بَّ عَ  نِ اب   نِ عَ  
ُؿ َأَحؼُّ بِـَْػِسَفا مِ َيِّ ْٕ ا

 .(1)((ا ُصَؿاُتَفاُتْسَتْلَذُن فِل َكْػِسَفا، َوإِْذُكفَ 

                                                 

 [. 234]افبؼرة: (1)
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ا، وهذا هق ا كاكت أو ثقبً ؽرً بِ  ،: اسؿ ٓمرأة ٓ زوج لفا(ؿيِّ إ)و :االوا

 .الصحقح طـد أهؾ الؾغة

ج كػسفا زوِّ ـ تريد وتُ يف أن تختار مَ  ((أحؼ بـػسفا)) :ومعـك ققل الـبل 

 مـف.

 الدلقل الثاين:

َم َااَل: َمنَّ َرُسوَل اهللِ َصؾَّى اهللُ  ،اسٍ بَّ عَ  نِ اب   نِ عَ   )) َعَؾق ِه َوَسؾَّ
ِّ
َلْقَس لِْؾَقلِل

 .(2)((َمَع الثَّقِِّب َأْمٌر، َواْلَقتِقَؿُة ُتْسَتْلَمُر، َوَصْؿُتَفا إِْقَراُرَها

                                                                                                                                                       

 .(1421أخرجف مسؾؿ ) صحقح:( 1)

 (.5136) ريض اهلل ظـف وأخرجف افبخاري مـ ضريؼ أيب هريرة

ان ذم ب  (، وابـ حِ 3263ائل )َس (، وافـ  2100داود ) أبق أخرجف ضعقف هبذا الؾػظ: (2)

ــف(( (، وافبقفؼل ذم ))ُش 3579ــف(( )ـل  ذم ))ُش (، وافدارؿط4089))صحقحف(( )

 .(4257اكة ذم ))مسـده(( )قَ (، وأبق ظَ 13680)

ـَ  ،ر بـ راصدؿَ عْ ـؾفؿ مـ ضريؼ مَ   ظـ  ،ؿعِ طْ  بـ مُ ْر بَ ظـ كاؾع بـ ُج  ،انَس قْ ظـ صافح بـ 

 .بف ،مرؾقًظا ،ابـ ظباس

ه ياؾرو ،د بـ أيب شؾؿةبـ إشحاق بـ يسار وشعق ذم هذا الديث حمؿدُ  ارً ؿَ عْ خافػ مَ  

ـَ  بـ اظـ  ،ؿعِ طْ  بـ مُ ْر بَ ظـ كاؾع بـ ُج  ،ظـ ظبد اهلل بـ افػضؾ ،سانقْ ظـ صافح بـ 

 .امرؾقظً  ،ظباس
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ة بـ بَ قْ تَ وظبد افرمحـ بـ مفدي، وصعبة، وشعقد بـ مـصقر، وؿُ  دؾَ خَمْ ورواه خافد بـ  

ـ مافؽ ظـ ظبد اهلل ـؾفؿ ظ ،خرون مـ افثؼاتآ، ومجاظة افؾقثل كبـ حيق ك، وحيقشعقد

(، وأمحد ذم 1421ـام ظـد مسؾؿ ) ،ا بفبـ افػضؾ ظـ كاؾع ظـ ابـ ظباس مرؾقظً 

(، 3260ائل )َس (، وافـ  1108(، وافسمذي )2098داود ) (، وأيب1/219ادسـد)

 .وؽرهؿ

نح يِف ك  ) :ولػظه  ْست ْلذ  اْلبِْؽرح تح ا، و  لِق ف  ا ةِمْن و  قُّ بِـ ْػِسف  مح أ ح  ْٕ ي   ا((.ْػِسف  )ا

 .ظـ صافح ،رؿَ عْ ـذا رواه مَ  :(3579ظؼب حديث ) ((ــهشح ))ال اإلةمام الدارقطـي يف ق 

وإكام شؿعف  ،ْر بَ مل يسؿعف مـ كاؾع بـ ُج  ا ٕن صالً  :وافذي ؿبؾف أصح ذم اإلشـاد وادتـ

 .اتػؼ ظذ ذفؽ ابـ إشحاق وشعقد بـ شؾؿة ظـ صافح .مـ ظبد اهلل بـ افػضؾ ظـف

 ا أخطل ؾقف .رً ؿَ عْ ـقسابقري يؼقل: افذي ظـدي أن مَ شؿعت اف

ـَ  :( بنشـاده ظن ابن إشحايف3575) ((ــهشح ))ر الدارقطـي يف ك  وذ    ،انَس قْ ثـا صافح بـ 

 .بف ،اظـ ابـ ظباس مرؾقظً  ،ْر بَ ظـ كاؾع بـ ُج  ،ظـ ظبد اهلل بـ افػضؾ

ـَ  ثم قال رمحه اهلل:  ر ذم إشـاده ؿَ عْ وخافػفام مَ ان. َس قْ تابعف شعقد بـ شؾؿة ظـ صافح بـ 

ـ رواه ظـ ٕن ـؾ مَ  :ؿ ؾقفهِ ا ذم متـف ؾلتك بؾػظ آخر وَ وخافػفام أيًض  .ؾلشؼط مـف رجًل 

خافػقا  -ـ رواه ظـ كاؾع بـ جبر مع ظبد اهلل بـ افػضؾوـؾ مَ  ،ظبد اهلل بـ افػضؾ

 واهلل أظؾؿ. .واتػاؿفؿ ظذ خلؾف دفقؾ ظذ ومهف .ارً ؿً عْ مَ 

 :اخلز هبذا الؾػظ ضعقف: فقه ظؾتان نأ :فاحلاصل 

ـَ  :آكؼطاع إوىل:  وإكام شؿعف مـ ظبد اهلل بـ  ،ان مل يسؿعف مـ كاؾعَس قْ ؾصافح بـ 

 افدارؿطـل.ـام ؿال  ،افػضؾ

 ظؾؿ .أواهلل   .خمافػتف افثؼات الهاكقة: 
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لقس لؾقلل مع الثقب )) :ا ققل الـبل فظاهر وواضح  جد   :االوا

ع طْ وهذا قَ  ،ـ شاءت دون رجقع لؾقللـؽح مَ أن لفا أن تَ ـاه عفؿ ((رمْ أَ 

 وٓية القلل طـفا.

هذا إن صح يػقد أن الثقب  :بن العدوي ىاال  قخـا مبو عبد اهلل مصطػ

 .(1)واهلل أطؾؿ .لؽـف ٓ يصح ،ائً سلل القلل شقٓ تَ 

 الدلقل الثالث:

 عَ  ن  عَ 
  :ت  الَ رضي اهلل عـفا اَ  ةَ َش الِ

ِ
َفَؼاَلْت:  )َجاَءْت َفَتاٌة إَِلك َرُسقِل اهلل

 
ِ
ـَ َأِخقفِ  ،َيا  َرُسقَل اهلل َجـِل اْب َفَجَعَؾ  !!َيْرَفُع بِل َخِسقَسَتفُ  ،إِنَّ َأبِل َزوَّ

َْمَر إَِلْقَفا ْٕ ـْ َأَرْدُت َأْن  ،َقاَلْت: َفنِكِّل َقْد َأَجْزُت َما َصـََع َأبِل ،ا
َوَلؽِ

َْمِر َشلٌء( َتْعَؾَؿ الـَِّساُء َأنْ  ْٕ ـَ ا  .(2)َلْقَس لِْمَباِء م

                                                 

ذا وأؿرين ظذ ضعػف هب ظؾقف الديث، رضُت حغ ظَ  -ظف اهللػِ َح  -ل افشقخ فؿاف 1))

 (اهجري  1433) .افؾػظ

وافبقفؼـل ذم ))افصـغرى((  .( مــ ضريـؼ وـقـع136/ 6أخرجـف أمحـد ) ةمـؼطع:(  2)

ــزى(( )2400) ــاء1376(، و))افؽ ــؼ ظط ـــ ضري ــــ((  .( م ــدارؿطـل ذم ))افس واف

( 6842ادعجـؿ إوشـط(( )))وافطـزاين ذم ، سَؿـفْ ـَ ( مـ ضريـؼ ظـقن بــ 3556)

وابـ أيب صقبة مـ ضريـؼ خافـد  ريؼ جعػر بـ شؾقامن.( مـ ض3557وافدارؿطـل أيًضا )

 .(16214بـ إدريس )
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ـَ   وبعضـفؿ ؿـال: جـاءت ؾتـاة إػ  .ظـ ظائشـة ،دةيْ رَ ظـ ظبد اهلل بـ بُ  ،سؿَ فْ ـؾفؿ ظـ 

 ظائشة.

(، 13676ؿافف افبقفؼل ظؼب حـديث ) .دة مل يسؿع مـ ظائشةيْ رَ أن ظبد اهلل بـ بُ  :ؾتهوظِ 

 مــدة مل يسـؿع ْيـرَ ( ؿال: ـؾفـا مراشـقؾ: ابــ أيب بُ 3557وافدارؿطـل ظؼب حديث )

 .ظائشة صقًئا

ؾة طاهرهـا عَ ذم ـتابف ))أحاديث مُ  ،رمحف اهلل ،مؼبؾ بـ هادي افقادظل افشقخؽ فر ذـَ وذَ 

ظبـد  ((:افتفـذيب))ذم  ،مـؼطـع ر الديث وؿال:ـَ ( ذَ 483( رؿؿ )453/ 1افصحة(( )

 .دة مل يسؿع مـ ظائشة صقًئايْ رَ اهلل بـ بُ 

( مــ ضريـؼ جعػـر بــ 10340بؾ رواه ظبد افـرزاق ذم ))ادصــػ(( ) قؾت )أمحد(: 

ـَ  ،شؾقامن  . ؾفذا مرشؾ.دة ؿال: جاءت ؾتاة فؾـبل يْ رَ س ظـ ابـ بُ ؿَ فْ ظـ 

 ،ابرَ بـ ؽُ ( مـ ضريؼ ظع 3269) ((افصغرى))(، و5369ائل ذم ))افؽزى(( )َس وافـ  

ـَ  ـَ ر  ومَ  .ةر  ظائشة مَ  دة ظـيْ رَ س ظـ ظبد اهلل بـ بُ ؿَ فْ ثـا  س َؿـفْ ة ظـ ظع بــ ؽـراب ظــ 

 .(3556ــ(( )ظـد افدارؿطـل ذم ))افس   ،ظـ أبقف ظـ ابـ بريدة ظـ ظائشة

ـَ  ،( مـ ضريؼ وـقع1874ــ(( )ورواه ابـ ماجف ذم ))افس    ظـ ظبـد اهلل بــ  ،سؿَ فْ ظـ 

 .ظـ افـبل  ،دةيْ رَ ظـ أبقف بُ  ،دةيْ رَ بُ 

(، ورجنيح أن ادرشنيل 89/ 25لدارقطـي احلنيديث يف ))العؾنيل(( )ر اك  وذ   قؾت )أمحد(:

  ؾف ظؾقه:أصح، فؼال رمحه اهلل: رواه كفؿس واختح 

ـَ  ،ؾرواه جعػر بـ شؾقامن وظع بـ ؽراب ووـقع  ظــ  ،ظـ ظبد اهلل بـ بريدة ،سؿَ فْ ظـ 

 ظائشة.

ـَ  ـَ  ،سؿَ فْ وخافػفؿ ظبد اهلل بـ إدريس ويزيد بـ هارون وظقن بـ  ـ ابــ س ظـَؿـفْ ظـ 
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 الدلقل الراب :

: َعن     ُمم  َسَؾَؿَة َااَلت 
ِ
 َرُسقُل اهلل

َّ
 ،َبْعَد َوَفاِة َأبِل َسَؾَؿةَ  َدَخَؾ َطَؾل

  َفَخَطَبـِل إَِلك َكْػِسل،
ِ
ـْ َأْولَِقائِل  ،َفُؼْؾُت: َيا َرُسقَل اهلل

إِكَُّف َلْقَس َأَحٌد مِ

َٓ َغائٌِب َيْؽرَ  إِكَّفُ ))َفَؼاَل:  !َشاِهًدا . َقاَلْت: ((ُه َذلَِؽ َلْقَس مِـُْفْؿ َشاِهٌد َو

 َصؾَّك اهلُل َطؾَ  ،ا(فَ ـُ ابْ  قَ هُ وَ  ،ةَ ؿَ ؾَ َس  ـُ ابْ  :ْي )أَ ُقْؿ َيا ُطَؿرُ 
َّ
ِج الـَّبِل ْقِف َفَزوِّ

َجَفا  .(1)َوَسؾََّؿ. َفَتَزوَّ

                                                                                                                                                       

 ؾقؽقن مرشًل، وهق أصبف بافصقاب. .أن ؾتاة أتت ظائشة ،بريدة

 ٓ يصح، واهلل أظؾؿ. ،أن الديث مرشؾ فاخلّلصة: 

( وابـ أيب ظاصؿ ذم 3254ائل )َس ( وافـ  6/314أخرجف أمحد ذم ادسـد ) ضعقف: 1))

اد بـ مـ ضرق ظـ مح ،( وؽرهؿ2949ان ذم صحقحف )ب  ( وابـ حِ 685اين )ثأحاد واد

 بف.  ،ظـ أم شؾؿة ،ظـ أبقف ،ظـ ابـ ظؿر بـ أيب شؾؿة ،اينـَ ظـ ثابت افبُ  ،شؾؿة

  .أي حال هق جمفقل وظذ .ؾػ ذم اشؿفوؿد اختُ  ،وابـ ظؿر بـ أيب شؾؿة جمفقل

ف. ؿافف ظبد الؼ إزدي. ومدار رَ عْ ج رشقل اهلل. ؾفذا ٓ يُ و  ؿافت: يا ظؿر، ؿؿ ؾزَ 

  .(4/594اكظر ادقزان ) .اين، ظـ ابـ ظؿر. وؾقف مؼال جلفافتفـَ الديث ظذ ثابت افبُ 

( ظـ محاد بـ شؾؿة وشؾقامن بـ 4275افطحاوي ذم رشح معاين أثار )أخرجف و 

  .بف ...ظـ أم شؾؿة ؿافت ،ثـا ثابت :ادغرة ؿآ

 هذا ا ظذؼً عؾ  ةمح  ،(6/220يف إرواء الغؾقل ) ،قال الشقخ كال الدين إلباين رمحه اهلل 

  :اإلشـاد
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أو افسؼط  ،ؾل أدري  أهؽذا وؿعت افرواية فف ،شؼط مـ ادسـد ابـ ظؿر بـ أيب شؾؿةلؾ

  ؟مـ بعض افـساخ

  .ة هذا احلديثظ  رْ ل أبو حاتم وأبو زح ظ  وقد أ  

ـْ حديٍث َرَواُه   ُت فْ لَ َش وَ  (:2222)(4/22قال ابن أيب حاتم يف العؾل ) َأيِب َوَأَبا ُزْرَظَة َظ

ـْ ظُ َجْعػَ  ـْ َثابٍِت، َظ ـْ أم  َشَؾؿةةَ َأيِب َشَؾؿَ  ـِ بْ   رَ ؿَ ٌر، َظ َج زَ تَ  ل  بِ أن  افـ   ،، َظ ا ... فَ و 

 يَث؟دِ الَ 

ـُ َشَؾؿَ مَح   هُ َؾَؼاَل َأيِب وَأُبق ُزْرَظَة: َرَوا ـْ َأبِقِف، ةَ اد ْب ـِ َأيِب َشَؾؿة، َظ ـِ ُظَؿَر ْب ـِ اْب ـْ َثابٍِت، َظ ، َظ

 . ل  بِ افـ   ـِ ظَ 

 .َزاَد ؾِقِف َرُجًل  ،يَثْغِ دِ َوَهَذا أصح  الَ  

ـِ َزْيٍد: مح اُد بْ ِع  ظَ ٍت وَ ابِ اِس ِلَِديِث ثَ افـ    َؿاَل َأيِب: َأْضَبطُ   َ : بَ ةَ ـُ َشَؾؿَ  ْب  .اسِ َطَل افـ  َخ  غ 

 .وهق جمفقل ،ؾافصحقح إدخال ابـ أيب ظؿر ذم اإلشـاد :قؾت )أمحد(

ا الديث ظـ محاد باإلشـاد افذي ؾقف ابـ ظؿر بـ أيب وُ وَ عض افرواة  رَ ؾحاصؾ إمر أن ب

هذا وهق افظاهر  ،ظةرْ ورجحف أبق حاتؿ وأبق زُ  ،وبعضفؿ رووه بدوكف .شؾؿة ادجفقل

 فدي  . 

 .ل أبو حاتم الرواية التي لقس فقفا ابن ظؿرظ  وكذلك أ  

،  َوَشَلْفُت َأيِب   :(4/82قال ابن أيب حاتم يف العؾل )  َقافيِِس  ـْ َحِديٍث َرَواُه َأُبق َداُوَد افط  َظ

ـْ ُأم  َشَؾَؿةَ  ـِ ابـ ُأم  َشَؾَؿَة، َظ ـْ َثابٍِت، َظ ـِ اْدُِغَرِة، َظ ـْ ُشَؾْقاَمَن ْب  فِ قْ ؾَ ظَ   اهلُلذ  َأن  افـ بِل  َص  ،َظ

َج  ؿَ ؾ  َش وَ   .َشؾ ؿَ  ،َؾَلَراَد َأْن َيْدُخَؾ  ،َد ا َتَزو 

ـِ  :َأيِب  اَل ؿَ   ـِ اْب اَم َيْرِوي َظ ـِ َأيِب َشَؾَؿَة، إِك  ـْ ُظَؿَر ْب َهَذا اْلَِديُث ُمْرَشٌؾ، مَلْ َيْسَؿْع َثابٌِت ِم

ـْ َأبِقفِ  ـِ َأيِب َشَؾَؿَة، َظ  .ُظَؿَر ْب
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بفا إلك طَ َخ  فؽان يف هذا الحديث أن رسقل اهلل  اال الطحاوي:

 .كػسفا

                                                                                                                                                       

 ة.ؾـػك أبق حاتؿ شامع ثابت مـ ظؿر بـ أيب شؾؿ :أمحد()قؾت  

 :الطريؼني فخّلصة الؽّلم يف هذا احلديث أكه ضعقف ةمن

د ـتؼَ والديث مُ  ،وهق جمفقل ـام تؼدم ،ؾػقف ابـ ظؿر بـ أيب شؾؿة أةما الطريق إول: 

  .ظؾقف

  .اتؿحـام ؿال أبق  ،مل يسؿع مـف ثابت  ،ه ظؿر بـ أيب شؾؿةقؾػقف أب أةما الطريق الهاين:

 (ظـ ابـ ظؿر بـ أيب شؾؿة) :ؾسقاء ـان افصقاب ،ضعػف وـذفؽ إـثرون ظذ

 واهلل أظؾؿ. .ؾضعقػ ظذ افراجح (،ظـ أبقف)وشقاء  ،لؾؿجفق

 .ريهْ افز   يشرَ افؼُ  ،بـ ظبد افرمحـ بـ ظقفاهق  (ظؿر بن أيب شؾؿة) :تـبقه

 ئ.صدوق خيط :قال احلافظ 

 وابـ شعد، ؿة،يْ زَ وابـ ُخ  ،ديـلغ، وافؼطان، وابـ ادَ عِ ػف ابـ مَ ع  َض  :أمحد()قؾت 

 . واجلقزجاين ائل،َس وافـ  

أحاديثف واهقة.  اكظر  :وؿال ابـ مفدي .فقس بذاك افؼقي :وؿال أبق حاتؿ .ـف صعبةرَ وتَ 

 .(7/457افتفذيب )

 :(3/332يف جاةمع أحؽام الـساء ) ،بن العدوي ىقال صقخـا أبو ظبد اهلل ةمصطػ 

 الديث ضعقػ.
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فنكؿا قالت لف:  :ا دون أولقائفاأن إمر يف التزويج إلقف فػل ذلؽ دلقؾ 

إكف لقس مـفؿ شاهد وٓ )). قال: (اإكف لقس أحد مـ أولقائل شاهدً )

 ج الـبل طؾقف السَلم. وِّ فَز  ،. فؼالت: قؿ يا طؿر((ؽره ذلؽغائب يَ 

ٕهنا قد قالت لؾـبل  :صػؾ صغقر غقر بالغ وهق يقمئذٍ  ،ر هذا ابـفاؿَ وطُ 

 (إين امرأة ذات أيتام)هذا الحديث: صؾك اهلل طؾقف وطؾك آلف وسؾؿ يف 

  .وزيـب بـتفا ،طؿر ابـفا :عـلت

ؾ، فرآه الـبل عَ فػَ  ،عؼد الـؽاح طؾقفاتف هل أن يَ لَّ فقَ  ،والطػؾ ٓ وٓية لف

 .اصؾك اهلل طؾقف وطؾك آلف وسؾؿ جائزً 

ؾف، فصارت أم سؾؿة رضل اهلل كَّ ـ وَ ؼام مَ ر بتؾؽ القكالة قام مَ ؿَ وكان طُ  

 هل طؼدت الـؽاح طؾك كػسفا لؾـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ.  طـفا كلهنا

دل ذلؽ أن  ،ـتظر الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ حضقر أولقائفاولؿا لؿ يَ 

م الـبل دَ قْ ا أَ ؿَ لَ  ،رمْ إلقفا دوهنؿ. ولق كان لفؿ يف ذلؽ حؼ أو أَ  فاعَ ْض بُ 

 إباحتفؿ ذلؽ لف. صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ طؾك حؼ هق لفؿ قبؾ

لك بؽؾ وْ إن الـبل صؾك اهلل طؾقف وطؾك آلف وسؾؿ كان أَ  لل:فنن اال اا 

 مممـ مـ كػسف.
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يطقعف يف أكثر مؿا يطقع فقف  ،لك بف مـ كػسفوْ هق أَ  ،َت قْ دَ َص  اقل له: 

 .كػسف

ـ مِ  :ا بغقر أمرهعؼد طؾقف طؼدً لك بف مـ كػسف يف أن يَ وْ فلما أن يؽقن هق أَ  

 .فَل ،بقع أو كؽاح أو غقر ذلؽ

كسبقؾ  -سبقؾف يف ذلؽ صؾك اهلل طؾقف وطؾك آلف وسؾؿ وإكؿا كان 

 .ـ بعدهام مِ ؽَّ الحُ 

بؾ الـبل صؾك ـ قِ ر إكؿا تؽقن مِ ؿَ لؽاكت وكالة طُ  ،ولق كان ذلؽ كذلؽ 

بؾ أم سؾؿة ٕكف هق ولقفا. فؾؿا لؿ ـ قِ ٓ مِ  ،اهلل طؾقف وطؾك آلف وسؾؿ

د هبا ؼَ فعَ  ،ةبؾ أم سؾؿـ قِ وكاكت القكالة إكؿا كاكت مِ  ،يؽـ ذلؽ كذلؽ

دل ذلؽ أن  :ؾف رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وطؾك آلف وسؾؿبِ فؼَ  ،الـؽاح

بتؿؾقؽ  عْض البُ ؽ ذلؽ ؾَ الـبل صؾك اهلل طؾقف وطؾك آلف وسؾؿ إكؿا كان مَ 

 عفا.ْض ٓ بحؼ وٓية كاكت لف يف بُ  ،أم سؾؿة إياه

ل لفا فؼا (اإكف لقس أحد مـ أولقائل شاهدً ) ترى أهنا قد قالت: َٓ وَ أَ  

إكف لقس أحد مـفؿ شاهد وٓ ))الـبل صؾك اهلل طؾقف وطؾك آلف وسؾؿ: 

 ((؟ؽره ذلؽغائب يَ 
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أكا ولقؽ ))ولؼال لفا:  ،لك هبا مـفؿ لؿ يؼؾ لفا ذلؽوْ ولق كان هق أَ  

 .(1)ر ما قالت، وقال لفا: إهنؿ ٓ يؽرهقن ذلؽـؽِ ، ولؽـف لؿ يُ ((دوهنؿ

 الدلقل الخامس:

جاءت امرأة إلك الـبل صؾك اهلل  رحؿن، اال:عن مبي سؾؿة بن عبد ال

 ،ه أبلدَّ فرَ  ،فؼالت: يا رسقل اهلل، إن طؿ ولدي خطبـل ،طؾقف وسؾؿ

فؼال: إين  ،قال: فدطا أباها، فسللف طـ ذلؽ !وأكا كارهة لجـوَّ وزَ 

ٓ ))فؼال رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ:  !اآلقها خقرً فا ولؿ أكؽحتُ 

 .(2)((شئِت ـ كؽاح، اذهبل فاكؽحل مَ 

 

                                                 

 .(12/ 3رشح معاين أثار )   1))

ــف ( وشعقد بـ مـصقر ذم ُش 15953أيب صقبة )ابـ أخرجف  ؾته اإلرشال:ظِ  :ضعقف 2))

 .( وؽرهؿ10303( وظبد افرزاق ذم مصـػف )5359ائل ذم افؽزى )َس ( وافـ  568)

 ؾذـره .  ...ظـ أيب شؾؿة بـ ظبد افرمحـ ؿال ،عقْ ؾَ مـ ضريؼ ظبد افعزيز بـ رُ  

صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ؾروايتف ظـ افـبل  ،مـ صغار افتابعغ ،وأبق شؾؿة مـ افقشطك

 بل أدكك صؽ. ،ةمرشؾ

 .، ؾرواه أبق شؾؿة مرشًل ((ـ صئِت اكؽحل مَ ))وأما ؿقفف:  :قال ابن اجلوزي

  ػاء، واهلل أظؾؿ.ـْ رإَ خت هذا، وادرشؾ فقس بحجة، وفق ؿؾـا: إكف حجة ؾادراد 

 :(3/183) ب الرايةْص ك  اكظر 
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 الدلقل السادس:

 ،ا لعبد الرحؿـ بـ أبل بؽربـتً  ْت َج وَّ أهنا زَ  ،طـ طائشة، رضل اهلل طـفا

 .ر بـ الزبقرذِ ـْ فا مـ الؿُ تْ َج وَّ فَز  ،ةبَ يْ رَ يؼال لفا: قُ 

ػتات طؾقف ثؾل يُ أمِ )د مـ ذلؽ وقال: قبتف، فقَج م طبد الرحؿـ مـ غَ دِ فؼَ  

  !يف بـاتف؟

َـّ لـَ  !رغب؟ـذر بـ الزبقر تَ فؼالت طائشة: أطـ الؿ   !أمرها بقده جعؾ

فؾؿ يؼؾ طبد الرحؿـ يف ذلؽ  ،ؾ الؿـذر أمر بـت طبد الرحؿـ بقدهعَ فجَ 

 .(1)اا، ولؿ يروا ذلؽ شقئً شقئً 

هل رضل اهلل طـفا  لؽـ لقس فقف أن أم الؿممـقـ طائشة  :اؾت )محؿد(

الؿرأة  ؾػت أحد أولقاءفؾعؾفا كَ  ،التل باشرت طؼد الزواج بـػسفا

 واهلل أطؾؿ. .جفاوَّ فَز 

 

 

 

                                                 

ــف ( وشعقد بـ مـصقر ذم ُش 15955ابـ أيب صقبة ) فأخرج ا:صحقح ةموقوفً  1))

 بف . ،ظـ ظائشة ،ظـ افؼاشؿ ،بـ شعقد كمـ ضريؼ حيق (1662)
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 ا، ار:

 ري:   م ر الز  

إن كان )بغقر ولل، فؼال:  جزوَّ تُ ري طـ امرأة هْ الزُّ  ر قال: سللُت ؿَ عْ طـ مَ 

 .(1)(جاز كػًئا

 .(2)(جاز كػًئاإن كان ) :اال بي:ع  م ر الشَّ 

 

 

                                                 

ف تُ رْ ـَ ؾذَ  :( ؿال10472أخرجف ظبد افرزاق ذم مصـػف ) ري:هْ صحقح ةمن قول الزُّ  (1)

ق ر  ػَ ا مل يُ إن ـان ـػقً )ؿال:  ،ري ظـ افرجؾ يتزوج بغر ولهْ افز   ر ؾؼال: شلفُت ؿَ عْ دَ 

 (.بقـفام

وظبد  .ريهْ ظـ افز   ،رؿَ عْ ظـ مَ  ،( مـ ضريؼ ظبد إظذ15950وأخرجف ابـ أيب صقبة )

 ،ر ظبد افرزاقؿَ عْ فؽـ رواه ظـ مَ  .ر ضعػؿَ عْ وذم رواية افبكيغ ظـ مَ  ،إظذ بكي

 .اخلزهذا   ح  ؾَص وهق يؿـل 

ؾـؽاحفا  ،ذن وفقفاإام امرأة كؽحت بغر ي  أَ )) :حديث ري كػسفهْ ؿد روى افز  و  

ؾاجلقاب أن  ًئا!ن ـان افزوج ـػإوهق كػسف ُُيقز افـؽاح بغر ول  ،الديث ...((باضؾ

 .افعزة برواية افراوي وفقس برأيف

وـقع، كا  :( ؿال16184أخرجف ابـ أيب صقبة ذم مصـػف ) بي:عْ صحقح ةمن قول الش   (2)

 .بلعْ ظـ شػقان، ظـ إشامظقؾ بـ شامل، ظـ افش  
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  الؼقاس:

عؼد البقع فؽؿا أكف يجقز لؾؿرأة أن تستؼؾ ب ،طؼد والبقع طؼد ن الزواجإ

 .(1)يجقز لفا أن تستؼؾ بعؼد الزواج ،والشراء

فالقلل يف الـؽاح هـاك كصقص  ،ػارقالبلكف ققاس مع  ه:ـوُمجقب ع

 يختؾػ طـ طؼد البقع والشراء.، إمر بف كطؾ

 ماوالفم رحؿفم اهلل :

 اال السرخسي:

 رضل اهلل -ا طـ طؾل بـ أبل صالب ـَ غَ ؾَ بَ  -  (2)رضل اهلل طـف -)قال:( 

فجاء أولقاؤها فخاصؿقها إلك  ،جت ابـتفا برضاهاوَّ أن امرأة زَ  -طـف 

 .فلجاز الـؽاح -رضل اهلل طـف  -طؾل 

غقر القلل أن  ْت رَ مَ كػسفا أو أَ  ْت َج وَّ ويف هذا دلقؾ طؾك أن الؿرأة إذا زَ  

 .جاز الـؽاح ،جفاوَّ يزوجفا فَز 

                                                 

 (.2/129ـة )( ؾؼف افس  1)

 رمحف اهلل . ،حـقػة ام أبيؼصد اإلما 2))
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إذا  ،اا أو ثقبً ؽرً سقاء كاكت بِ  -رحؿف اهلل تعالك  -ذ أبق حـقػة َخ وبف أَ  

ا لفا سقاء كان الزوج كػمً  ،كػسفا جاز الـؽاح يف ضاهر الرواية ْت َج وَّ زَ 

 .فالـؽاح صحقح ،أو غقر كػء

 .إٓ أكف إذا لؿ يؽـ كػما لفا فؾألولقاء حؼ آطرتاض 

ا لفا جاز إن كان الزوج كػمً  :-رضل اهلل طـف  -ويف رواية الحسـ  

 .ا ٓ يجقزا لفالـؽاح، وإن لؿ يؽـ كػمً 

ًٓ  -رحؿف اهلل تعالك  -وكان أبق يقسػ    يؼقل: ٓ يجقز تزويجفا أو

 .مـ كػء أو غقر كػء إذا كان لفا ولل

 .ا جاز الـؽاح، وإٓ فَلع وقال: إن كان الزوج كػمً َج ثؿ رَ  

ا لفا أو غقر كػء سقاء كان الزوج كػمً  ،ثؿ رجع فؼال: الـؽاح صحقح 

 .لفا

إن الزوج إن كان  :ل يقسػ رحؿف اهلل تعالكر الطحاوي ققل أبكَ وذَ  

 مَ ا أَ كػمً 
َّ
فنن أجازه جاز، وإن أبك أن  ،بنجازة العؼد ر الؼاضل القلل

 ولؽـ الؼاضل يجقزه فقجقز. ،يجقزه لؿ يـػسخ

يتققػ كؽاحفا طؾك إجازة  -رحؿف اهلل تعالك  -وطؾك ققل محؿد 

أجازه القلل فنن  ،كػسفا مـ كػء أو غقر كػء ْت َج وَّ سقاء زَ  ،القلل
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ا لفا يـبغل لؾؼاضل أن إٓ أكف إذا كان الزوج كػمً  ،ؾطَ وإن أبطؾف بَ  ،جاز

 .د العؼد إذا أبك القلل أن يزوجفا مـفجدِّ يُ 

تزويجفا كػسفا مـف  -وطؾك ققل مالؽ والشافعل رحؿفؿا اهلل تعالك 

 .باصؾ طؾك كؾ حال

كػسفا أو بـتفا أو  ْت َج وَّ سقاء زَ  ،وٓ يـعؼد الـؽاح بعبارة الـساء أصًَل  

 .أو تقكؾت بالـؽاح طـ الغقر ،تفامَ أَ 

ـ يؼقل: إذا كاكت غـقة شريػة لؿ يجز ـ العؾؿاء رحؿفؿ اهلل تعالك مَ ومِ  

تزويجفا كػسفا بغقر رضا القلل، وإن كاكت فؼقرة خسقسة يجقز لفا أن 

 .ج كػسفا مـ غقر رضا القللزوِّ تُ 

 .(1هؿ أصحاب الظقاهر)ؽر والثقب، وؾ بقـ البِ صَّ ـ فَ ومـفؿ مَ  

رة ففل القٓية طؾك الحُ  ،وأما وٓية الـدب وآستحباب اال الؽاساين :

وققل أبل  ،رفَ يف ققل أبل حـقػة وزُ  ،اا كاكت أو ثقبً ؽرً بِ  ،البالغة العاقؾة

وٓية طؾقفا ر القٓية ويف ققل محؿد وأبل يقسػ أَخ  .يقسػ إول

 .(2)مشرتكة

                                                 

 (.5/10( ادبسقط ) 1)

 (.247/ 2بدائع افصـائع ذم ترتقب افؼائع ) (2)
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وإن لؿ  ،رة العاقؾة البالغة برضاهاد كؽاح الحُ ويـعؼ اال بر ان الدين:

 -طـد أبل حـقػة وأبل يقسػ  ،اا كاكت أو ثقبً ؽرً بِ  ل،عؼد طؾقفا وليَ 

أكف ٓ  -رحؿف اهلل -وطـ أبل يقسػ .يف ضاهر الرواية -رحؿفؿا اهلل

 .(1)ايـعؼد مقققفً وطـد محؿد  .يـعؼد إٓ بقلل

 :اال مجد الدين مبو الػضل الحـػي

الحرة العاقؾة  ِت َج وَّ حتك لق زَ  ،ارة الـساء معتربة يف الـؽاحوطب: فصؾ

وكذا  .غقرها بالقٓية أو القكالة ْت َج وَّ وكذلؽ لق زَ  .البالغة كػسفا جاز

  .جفا غقرها فلجازتوَّ أو زَ  ،غقرها يف تزويجفا ْت ؾَ كَّ إذا وَ 

 ر والحسـ، وضاهر الرواية طـ أبل يقسػ. فَ وهذا ققل أبل حـقػة وزُ 

محؿد: ٓ يجقز إٓ بنجازة القلل. فنن ماتا قبؾفا ٓ يتقارثان، وٓ وقال 

 .(2)يؼع صَلقف وٓ ضفاره، ووصمه حرام

 

 

 

                                                 

 (.191/  1اهلداية ذم رشح بداية ادبتدي ) (1)

 (.90/ 3( آختقار فتعؾقؾ ادختار ) 2)
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 الؼول الثالث: التػصقل:

 .راء متعددةنومصحاب  ذا الؼول لفم 

ج زوِّ قة الشريػة ٓ تُ ـِ الغَ  :قة والػؼقرة، فؼالـِ ق بقـ الغَ رَّ فؼد فَ  ؿالك،ك

 .ج كػسفازوِّ ئة تُ كػسفا، والػؼقرة الدكق

ج زوِّ ز لؾثقب أن تُ قَّ فجَ  ،ؽر والثقبق بقـ البِ رَّ الذي فَ  ،وداود الظا ري 

 ؽر مـ ذلؽ.ع البِ ـَ ومَ  ،كػسفا

 ؽر والثقب:ق بقن البِ رَّ ن فَ مدلة مَ 

 ـة:استدلوا بالس  

 ُب قِّ الثَّ )) من الـبي صؾى اهلل عؾقه وسؾم اال: ،أ عن عبد اهلل بن عباس1 

 .(1)((افَ قتُ ؽُ ا ُس فَ كُ ذْ إِ ، وَ رُ مَ لْ تَ ْس تُ  رُ ؽْ البِ ا، وَ فَ قِّ لِ وَ  ـْ ا مِ فَ ِس ػْ ـَ بِ  ؼُّ َح أَ 

 .أحؼ بـػسفا يف التزويج االوا:

ر فِ ظْ وإكؿا أحؼ بـػسفا يف أن تُ  ،بلن الؿعـك لقس كذلؽ ومجقب:

 .ؼةقافَ الؿُ 

                                                 

 (.1421أخرجف مسؾؿ ) صحقح:( 1)
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رضل اهلل طـف ؾ ؼِ عْ أٓ وهق حديث مَ  ،فقفا دلقؾ خاصورد والثقب 

وقد  {فَل تعضؾقهـ}ققلف تعالك: هق سبب كزول و ،وقصة زواج أختف

 ؽر والثقب.تؼدم يف أدلة الجؿفقر الذيـ اشرتصقا القلل يف البِ 

 من الـبي صؾى اهلل عؾقه وسؾم اال:ميًضا، أ عن عبد اهلل بن عباس 2

 لِ قَ ؾَ لِ  َس قْ لَ ))
ِّ
 .(1)((اهَ رُ ارَ قْ ا إِ فَ تُ ؿْ َص ، وَ رُ مَ لْ تَ ْس تُ  ةُ قؿَ تِ القَ ، وَ رٌ مْ أَ  ِب قِّ الثَّ  عَ مَ  ل

ولفا  .ـ ٓ ترضاهمَ  كر الثقب طؾبِ جْ فؿعـاه أن القلل لقس لف أن يُ  االوا:

 ج كػسفا: ٕن القلل لقس لف معفا أمر كؿا قال الرسقلزوِّ كذلؽ أن تُ 

 صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ!!

 ومجقب:

 لؾػظ.االحديث ضعقػ هبذا  -مواًل 

 َٓ : ))كحديثأن هذا الحديث مخالػ لؿا هق ثابت صحقح،  -ا اكقً 

 لِ قَ  بِ َّٓ إِ  اَح ؽَ كِ 
 
 .، وغقره((ل

 :ويلقك ماوالفم

ؽر والثقب، فؼال باشرتاط القلل يف ق داود بقـ البِ رَّ وفَ  اال ابن ر د:

 .(1)ؽر وطدم اشرتاصف يف الثقبالبِ 

                                                 

 .تؼدم خترُيف ضعقف هبذا الؾػظ:( 1)
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وأما  .جفا إٓ ولقفازوِّ ؽر فَل يُ : أما البِ (2)قال أبق سؾقؿان اال ابن حزم:

شاءت مـ الؿسؾؿقـ ويزوجفا، ولقس لؾقلل يف ـ ل أمرها مَ قلِّ الثقب فتُ 

 ذلؽ اطرتاض.

كالسقداء أو التل أسؾؿت أو الػؼقرة أو الـبطقة وقال مالؽ: أما الدكقئة، 

ففق  -مؿـ لقس هق لفا بقلل  -جفا الجار وغقره وَّ زَ  نْ ، فنِ أو الؿقٓة

 ،فؿاق بقـرِّ جفا غقر ولقفا فُ وَّ فنن زَ  .وأما الؿرأة التل لفا الؿقضع .جائز

ػسخ أمرها ولؿ يُ  مَ ادَ ؼَ تَ  نْ فنن أجاز ذلؽ القلل أو السؾطان جاز، فنِ 

 .(3)ػسخيُ لؿ  ،لف إوٓد لدْت ووَ 

 

 

 

 

                                                                                                                                                       

 (.3/36( بداية ادجتفد )1)

 رمحف اهلل. ،هق داود افظاهري (2)

 (.9/33) ذ  حَ ( ادُ 3)
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قة ـِ والغَ  ،اقن بقن البؽر والثقبػر  محؿد بن حزم لؾؿُ  يمـااشة مب

 والػؼقرة.

 اال رحؿه اهلل:

وٓ  ـ قؾده،وما كعؾؿ ققل مالؽ هذا قالف أحد قبؾف وٓ غقره، إٓ مَ 

ـة صحقحة، وٓ بلثر ساقط، وٓ بؼقل صاحب ؼ لف بؼرآن وٓ بُس تعؾَّ مُ 

 .(1)فرَ عْ وٓ رأي لف وجف يُ وٓ تابع، وٓ معؼقل وٓ ققاس، 

ل طؾك الخرب الثابت قَّ فنكؿا طَ  ،وأما ققل أبل سؾقؿان  م اال رحؿه اهلل:

ا ؽر يستلذهنالبِ )) :مـ ققلف -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  -طـ رسقل اهلل 

 .((والثقب أحؼ بـػسفا مـ ولقفا ،أبقها

طؾقف  -غقره لؽان كؿا قال أبق سؾقؿان، لؽـ ققلف  وهذا لق لؿ يلِت 

فـؽاحفا  ،أيؿا امرأة كؽحت بغقر إذن ولقفا)) :-الصَلة والسَلم 

 .(2)ؽرثقب أو بِ  ،طؿقم لؽؾ امرأة ((باصؾ

ل الؿـؼقلة كلحد إققا -ق بقـ البؽر والثقبرَّ ـ فَ ققل مَ  :محؿد()اؾت 

وكذلؽ طـ اإلمام داود الظاهري رحؿف  ،طـ اإلمام مالؽ رحؿف اهلل

                                                 

 .(35/ 9)افسابؼ  (1)

 (.9/35) افسابؼ( 2)
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ا مـ الؽتاب وٓ ٓ أطؾؿ لفا مستـدً  -رحؿ اهلل الجؿقع ا،اهلل، وغقرهؿ

 .صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ـة الـبل محؿدمـ صحقح ُس 

 لوالية:امـااشة مدلة الجؿفور الؿشترطقن 

 :ن الؽريمنمـااشة مدلتفم من الؼر 

َـّ َفََل  } :ىبؼوله تعال واستدلا-1 ـَ َأَجَؾُف ْؼُتُؿ الـَِّساَء َفَبَؾْغ َوإَِذا َصؾَّ

َـّ إَِذا َتَراَضْقا َبْقـَُفْؿ بِاْلَؿْعُروِف  ـَ َأْزَواَجُف َـّ َأْن َيـْؽِْح ]البؼرة:  {َتْعُضُؾقُه

232]. 

 إن الـفل طـ إطضال الؿرأة إكؿا هق لألولقاء. :واواال

 إمر يف أية لألزواج.بلن  رض عؾقه:واعتُ 

 :اال فخر الدين الرازي

ُضُؾوُ نَّ } :ؾف الؿػسرون يف من اولهاختَ  :الؿسللة الثالثة طاب ِخ  {َفالَ َتع 

 ؟نلؿَ 

 .إكف خطاب لألولقاء :فؼال األكثرون 

  .إكف خطاب لألزواج :واال بعضفم 

ؼْ } :الذي يدل طؾقف أن ققلف تعالكو ،و ذا  و الؿختار ُتُؿ الـَّساء َوإَِذا َصؾَّ

َـّ  َـّ َفَلَ َتْعُضُؾقُه ـَ َأَجَؾُف  :جؿؾة واحدة مركبة مـ شرط وجزاء {َفَبَؾْغ
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َـّ } :فالشرط ققلف ـَ َأَجَؾُف ْؼُتُؿ الـَّساء َفَبَؾْغ َفَلَ } :والجزاء ققلف {َوإَِذا َصؾَّ

َـّ  ْؼُتُؿ الـَّساء} :وهق ققلف -وٓ شؽ أن الشرط {َتْعُضُؾقُه  -{َوإَِذا َصؾَّ

َفَلَ } :وهق ققلف -فقجب أن يؽقن الجزاء ،ب مع إزواجخطا

َـّ   .(1)اا معفؿ أيًض خطابً  -{َتْعُضُؾقُه

بدلقؾ  ،بؾ لألولقاء ،بلن إمر لقس لألزواج  ذا نع ومجاب الجؿفور

 .سبب كزول أية

 :قال ،وهق ما أخرجف اإلمام البخاري رحؿف اهلل 

: حدثـل إبراهقؿ، طـ حدثـا أحؿد بـ أبل طؿرو قال: حدثـل أبل قال

ؾ بـ يسار أهنا ؼِ عْ قال: حدثـل مَ  {فَل تعضؾقهـ}يقكس، طـ الحسـ، 

 .كزلت فقف

ا لل مـ رجؾ فطؾؼفا، حتك إذا اكؼضت طدهتا جاء أختً  ُت ْج وَّ قال: زَ  

 فا، ثؿ جئَت وأكرمتؽ، فطؾؼتَ  َوَفَرْشُتَؽ ؽ جتُ وَّ يخطبفا، فؼؾت لف: زَ 

 ٓ بلس بف، وكاكت وكان رجًَل  !ادً ٓ واهلل ٓ تعقد إلقؽ أب ؟!تخطبفا

 {فَل تعضؾقهـ}الؿرأة تريد أن ترجع إلقف، فلكزل اهلل هذه أية: 

 !فؼؾت: أن أفعؾ يا رسقل اهلل

                                                 

 (.96/ 6تػسر افرازي = مػاتقح افغقب = افتػسر افؽبر ) (1)
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 .(1)جفا إياهوَّ قال: فَز  

رِكِقَن َحتَّى } :ىدل الجؿفور بؼوله تعالستَ واأ 2 َواَل ُتـ ؽُِحوا ال ُؿش 

ِمـُوا  [.221]البؼرة:  {ُيم 

 كـؽحقهـ الؿشركقـ حتهذا خطاب ٕولقاء الـساء بلن ٓ يُ  وا:اال

 يممـقا.

 .ولل إمر مـ الؿسؾؿقـبلن الخطاب ُٕ  رض عؾقه:عتُ ا

وٓ تـؽحقا الؿشركقـ حتك }وكذلؽ ققلف تعالك:  اال ابن ر د:

ولل إمر مـ الؿسؾؿقـ ا ُٕ [ هق أن يؽقن خطابً 221]البؼرة:  {يممـقا

 .ا لألولقاءمـف أن يؽقن خطابً أحرى  -أو لجؿقع الؿسؾؿقـ

 .ولل إمرا لألولقاء أو ُٕ ففق مرتدد بقـ أن يؽقن خطابً  :وبالجؿؾة 

يف خطاب إولقاء مـف يف  رُ فَ ضْ فعؾقف البقان أكف أَ  ،ـ احتج هبذه أيةفؿَ  

 !!ولل إمرأُ 

 .إن هذا طام، والعام يشؿؾ ذوي إمر وإولقاء فنن اقل: 

إكؿا هق خطاب بالؿـع، والؿـع بالشرع، فقستقي  إن هذا الخطاب اقل: 

 .(1)فقف إولقاء وغقرهؿ

                                                 

 (.5130افبخاري )أخرجف  صحقح:1) )
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 .وقد أصال ابـ رشد رحؿف اهلل يف هذه الؿسللة

 .ومجقب عؾقه بؿا االه األمقر الصـعاين

 اال أ رحؿه اهلل أ:

طؾك أية بؽَلم يف غاية  ((هناية الؿجتفد))ولؼد تؽؾؿ صاحب 

ولل ا لألولقاء أو ُٕ ن تؽقن خطابً فؼال: أية مرتددة بقـ أ ،السؼقط

 .هق طام، والعام يشؿؾ أولل إمر وإولقاء :ثؿ قال. فنن ققؾ .إمر

فقستقي فقف  ،قؾـا: هذا الخطاب إكؿا هق خطاب بالؿـع، والؿـع بالشرع

ا بالؿـع بالشرع ٓ يقجب لف وٓية وكقن القلل ملمقرً  .إولقاء وغقرهؿ

خطاب لألولقاء يقجب اشرتاط إذهنؿ يف  إكف :ولق قؾـا .خاصة باإلذن

ٕكف لقس فقف ذكر أصـاف  : ٓ يصح بف طؿؾلؽان مجؿًَل  ،الـؽاح

  .إولقاء وٓ مراتبفؿ، والبقان ٓ يجقز تلخقره طـ وقت الحاجة

الذيـ  ،ػقـؽؾَّ أن إضفر أن أية خطاب لؽافة الؿممـقـ الؿُ  :والجواب

 {حقا الؿشركات حتك يممـوٓ تـؽ} :أطـل ققلف ،خقصبقا بصدرها

 .إلقف اإلكؽاح، وهؿ إولقاء إٓ َمـ ـؽحفـٓ يُ  :[ والؿراد221]البؼرة: 

                                                                                                                                                       

 .(37/ 3بداية ادجتفد وهناية ادؼتصد ) (1)
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 رفَت ؿا طَ لِ  :أو خطاب لألولقاء، ومـفؿ إمراء طـد فؼدهؿ أو طضؾفؿ

 (.ـ ٓ ولل لفا()فنن اشتجروا فالسؾطان ولل مَ ) :مـ ققلف

 ، وققلف:(ولل إمرأُ إكف مرتدد بقـ خطاب إولقاء، و) :ؾ ققلفطَ فبَ  

 (.هذا الخطاب إكؿا هق خطاب بالؿـع بالشرع :قؾـا)

 (والؿـع بالشرع يستقي فقف إولقاء، وغقرهؿ)ققلف:  ،كعؿ :)قؾـا( 

فنن الؿـع بالشرع هـا لألولقاء الذيـ  :هذا كَلم يف غاية السؼقط :)قؾـا(

 ،يؼقلف غقرهؿ ا كؿاأو شرصً  ،ا كؿا تؼقلف الحـػقةإما جقازً  ،يتقلقن العؼد

فؿا  ،ل طـ الؿـع ٕكف ٓ وٓية لف طؾك بـات زيد مثًَل زِ عْ فإجـبل بؿَ 

 ؟!معـك هنقف طـ شلء لقس مـ تؽؾقػف

ففق كؿـع الغـل مـ السمال، ومـع الـساء  ،ففذا تؽؾقػ يخص إولقاء 

 .ـ التربجم

خص اإلكاث، خص الذكقر، ومـفا ما يَ فالتؽالقػ الشرطقة مـفا ما يَ  

ا مـفؿا، ومـفا ما يعؿ ا مـ الػريؼقـ أو فردً خص بعًض ا ما يَ ومـف

 .الػريؼقـ

ج مسؾؿة زوِّ ـ يُ وإن أراد أكف يجب طؾك إجـبل اإلكؽار طؾك مَ  

 .فخروج مـ البحث ،بؿشرك
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ٓ يصح بف  ،لؽان مجؿًَل  ،إكف خطاب لألولقاء :ولق قؾـا) واوله: 

 (.طؿؾ

ـ أكزلت مَ  فقن يف زمانِ إذ إولقاء معرو :أكف لقس بؿجؿؾ :جوابه 

 ا طـدهؿ. طؾقفؿ أية، وقد كان معروفً 

فنكف دال  (؟خطب الرجؾ إلك الرجؾ ولقتفيَ )رى إلك ققل طائشة: أٓ تَ 

 .طؾك أن إولقاء معروفقن

لقس أحد مـ ) :-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  -وكذلؽ ققل أم سؾؿة لف  

 (؟اأولقائل حاضرً 

، وهق ((الـفاية))كَلم  -رحؿف اهلل  -رح ؾ الشاؼَ وإكؿا ذكركا هذا ٕكف كَ  

يف كظري ما  قَ ؼْ ولؿ يَ  .ح إلك رأي الحـػقة، واستؼقاه الشارحـَ صقيؾ، وَج 

ف فلحببت أن أكبف طؾك بعض ما فقف. ولقٓ محبة آختصار لـؼؾتُ  ،قالف

 .(1)ما فقف بطقلف وأبـُت 

ه ما ذكر كطؾ ،والحاصؾ أن الخطاب يف أية لألولقاء :اؾت )محؿد(

فَل داطل  ،وقد تؼدمت أققالفؿ يف أدلة الجؿفقر ،طدد مـ الؿػسريـ

 .لذكرها هـا

                                                 

 .(2/177ؾ افسلم )بُ ُش  1))
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 لؿاذا؟ ،طاب لألولقاءالخِ  :فـؼول

فؽقػ يؽقن لألجـبل وٓية  ،ٕهنؿ هؿ الؿختصقن بلمر كؽاح الؿرأة 

بؾ ٓ يؽقن لؾسؾطان وٓية طؾقفا إٓ طـد اختَلف إولقاء أو  !؟طؾقفا

 ،جفا دون سبب شرطلارفضفؿ زو :عـاهوم ،طضالفؿإتشاجرهؿ أو 

قال: ))أيؿا  طـ طائشة أن الـبل  ، وهذا بـص حديث رسقل اهلل

ولفا مفرها بؿا  -ا ثَلثً  -فـؽاحفا باصؾ ،امرأة كؽحت دون إذن ولقفا

 .(1)لف((ـ ٓ ولل ولل مَ  فنن السؾطانأصاب مـفا، فنن اشتجروا 

  ج القلل.زوِّ أن إصؾ أن يُ  كفدل طؾ ،ؾ لؾسؾطان وٓية طـد الـزاععَ فجَ 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 .تؼدم خترُيف صحقح: 1))
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 ـة:مـااشة مدلة الجؿفور من الس  

 الَّ يِ  اَح ؽَ  كِ ))اَل  :ااأل عري مرفوعً  ىدلوا بحديث مبي موساستَ -1

 .((ي  لِ وَ بِ 

ة طـ الـبل دَ رْ بلن سػقان وشعبة كَلهؿا رواه طـ أبل بُ  رض عؾقه:واعتُ 

طـ أبل إسحاق  ،بقـؿا رواه إسرائقؾ .مرسًَل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ 

 .امرفقطً  كطـ أبل مقس ،ةدَ رْ طـ أبل بُ  ،بقعلالسَّ 

 ؿ رجحقا اإلرسالـ ثَ فؿِ  .سػقان وشعبة أوثؼ مـ إسرائقؾ :فؼالقا 

 مـفا: ،ومجقب عؾقفم بلمور

 .يف أبل إسحاق مـ شعبة وسػقان الثقري أن إسرائقؾ أثبُت  ـ1

 حػظيَ حػظ حديث أبل إسحاق كؿا كان إسرائقؾ يَ  :قال ابـ مفدي 

 (.2711 ) اكظر الؿستدرك .الحؿد

 ...اكة، وققس بـ الربقعقَ ريؽ، وأبق طَ َش  :القصؾ كطؾ تابع إسرائقَؾ ـ 2

 .وغقرهؿ

عف ؿِ بقـؿا َس  .لحديث مـ أبل إسحاق يف مجالس متعددةاسؿاطف  ـ3

الرتمذي رحؿف  ككؿا قالف أبق طقس ،شعبة والثقري يف مجؾس واحد

 (.1111ــف )يف ُس  ،اهلل
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اإلمام أحؿد بـ  :مثؾ :واحد مـ إئؿة الؽبار غقرُ  ح الحديَث حَّ َص  ـ4

ديـل، وطبد الرحؿـ طؾل بـ الؿَ والبخاري، وقـ، عِ بـ مَ  كحـبؾ، ويحق

ؿة، والرتمذي، والحاكؿ، يْ زَ اكة، وابـ ُخ قَ طَ  لؾل، وأبهْ بـ مفدي، والذُّ 

 .وغقرهؿ ...انبَّ وابـ حِ 

 .(1)ـ فقفعَ طْ ٓ مَ  ،أن الحديث صحقح :فالحاصل

فالحديث  ،فرض أن الصقاب اإلرسال وهق لقس كذلؽ كوطؾ

 !؟تركقا الؿذهب يف هذه الجزئقة  ؿَ فؾِ  ،الحـػقة الؿرسؾ حجة طـد

 .(2جة طـدكا)ؾ ُح رَس الؿُ  اال العقـي:

اال:  من الـبي  رضي اهلل عـفا، دل الجؿفور بحديث عالشةاستَ  -2

 فَ  ،افَ ق  لِ وَ  نِ ذ  يِ  ونَ دُ  ت  َح ؽِ كُ  ةٍ مَ رَ ا ام  ؿَ ي  ))مَ 
ا  َ رُ ف  ا مَ فَ لَ وَ  -ً ا اَل  َ  -ٌل اطِ ا بَ فَ اُح ؽَ ـِ

  وَ اَل  ن  مَ  ي  لِ وَ  انَ طَ ؾ  الس   نَّ نِ وا فَ رُ َج تَ ا    نِ نِ ا، فَ فَ ـ  مِ  اَب َص ا مَ ؿَ بِ 
)((هُ لَ  يَّ لِ

3). 

 ،ث بفدَّ ري أكؽر أن يؽقن قد َح هْ بلن الزُّ  رض عؾقه:اعتُ 

                                                 

 تؼدم خترُيف. صحقح: 1))

 .(162/ 2ظؿدة افؼاري رشح صحقح افبخاري ) 2))

 تؼدم خترُيف. :حمتؿل لؾتحسني 3))
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طـ  ،ريهْ طـ الزُّ  ك،بـ مقسكا سؾقؿان  :جيْ رَ ففذا الحديث يرويف ابـ ُج 

 ا.مرفقطً  ...طـ طائشة ،طروة

ري فسللتف هْ الزُّ  قُت ؼِ ج: فؾَ يْ رَ قال ابـ ُج  :(6/47) ((مسـد أحؿد))ويف 

 ...وكان سؾقؿان بـ مقسك ))قال:  .طـ هذا الحديث، فؾؿ يعرفف

 :الؼاضل :السؾطان)) :، قال طبد اهلل: قال أبل((فلثـك طؾقف ....وكان

 .((الػروج وإحؽام ٕن إلقف أمر

 الحديث من وجفقن: الحـػقةل عَ فلَ 

 .ري لفهْ ـ إكؽار الزُّ 1

 ضعقػ يف الحديث. كسؾقؿان بـ مقس :ـ قالقا2

 وُمجقب عؾقفم بلمور:

ري فسللتف طـ هْ الزُّ  قُت ؼِ ؾَ ))ف :ج وققلفيْ رَ أن قصة ابـ ُج  -ولاأل

ـ ابـ ط ،ةقَّ ؾَ تصح: ٕهنا مـ صريؼ ابـ طُ  ٓ ((الحديث فؾؿ يعرفف

 .جيْ رَ إٓ أكف ضعقػ يف ابـ ُج  ،اـً ؼِ تْ ة وإن كان ثؼة مُ قَّ ؾَ وابـ طُ  .جريج

 اال الترمذي رحؿه اهلل:

ج يْ رَ ر هذا الحرف طـ ابـ ُج كُ ذْ عقـ أكف قال: لؿ يَ ر طـ يحقك بـ مَ كِ وذُ )

وسؿاع إسؿاطقؾ بـ  :عقـقال يحقك بـ مَ  .إٓ إسؿاطقؾ بـ إبراهقؿ
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ح كتبف طؾك كتب طبد حَّ إكؿا َص  ،س بذاكج لقيْ رَ إبراهقؿ طـ ابـ ُج 

ػ عَّ وَض  .جيْ رَ ع مـ ابـ ُج ؿِ ما َس  ،ادوَّ الؿجقد بـ طبد العزيز بـ أبل رَ 

 .(1)(جيْ رَ يحقك رواية إسؿاطقؾ بـ إبراهقؿ طـ ابـ ُج 

 .ث بفدَّ أكف َح  كـسثؿ يَ  ،ث بالحديثدِّ حَ ؿ الػاضؾ قد يُ الِ أن العَ  -الثاين 

 .رحؿفؿا اهلل ،انبَّ ر ذلؽ الحاكؿ وابـ حِ كَ ذَ 

عقـ ؾ ابـ مَ ئِ فؼد ُس  ك،أما الؽَلم يف تضعقػ سؾقؿان بـ مقس -الثالث 

ل حديثف زِّ ري، والؽَلم فقف ٓ ُيـَ هْ وهق هـا طـ الزُّ  .ري ثؼةهْ يف الزُّ  :فؼال

 ًٓ  ري خاصة.هْ ويؽقن ثؼة يف الزُّ  ،طـ درجة التحسقـ إجؿا

 .بؾ تقبع ،يتػردأن سؾقؿان لؿ  -الراب  

محتؿؾ لؾتصحقح أو التحسقـ  الحديث فالحاصؾ أنَّ  :محؿد()اؾت 

 أوجف الطعـ فقف. ـوقد أجبـا ط ،طؾك أقؾ تؼديرٍ 

وقد  ى،ولفؿ أدلة أخر ،دل هبا الجؿفقرإدلة التل استَ  ىوهذه أقق

 واهلل الؿستعان. ،أققاها ووجف آطرتاض طؾقفا وقد ذكرُت  ،تؼدمت

 

 

                                                 

 (.1102ظؼب حديث ) ،شــ افسمذي (1)
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ز الـؽاح بغقر ولي:ن َج مـااشة مدلة األحـاف ومَ  - الًثا  وَّ

ُد َحتَّى َتـ ؽَِح } :ىأ استدلوا بؼوله تعال1 َؼَفا َفاَل َتِحل  َلُه ِمن  َبع  َفنِن  َطؾَّ

ًجا َغق َرهُ   .(1){َزو 

 حؼ لفا مباشرة العؼد.فقَ  ،د الـؽاح إلقفاـَ فُلْس  :االوا

 الؿؼصقد بالـؽاح {َتـْؽَِح  } :كلن الؿراد بؼقلف تعالب وُمجقب عؾقفم:

 .يف زواج صحقح :أي ،هق الجؿاع يف الحَلل

 :بن العدوي ىاال  قخـا مبو عبد اهلل مصطػ

ؿا أخرجف وذلؽ لِ  :الجؿاع :الؿراد بالـؽاح يف هذه أية ـ واهلل أطؾؿ ـ

أن رفاطة  ،مـ حديث طائشة رضل اهلل طـفا ،(2)ومسؾؿ البخاري

 ،د الرحؿـ بـ الزبقرفتزوجفا بعده طب ،صَلقفا تَّ ؼ امرأتف فبَ ؾَّ ضل صَ رَ الؼُ 

 
َّ
إهنا كاكت  ،يا رسقل اهلل :فؼالت ،صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ فجاءت الـبل

فتزوجفا بعده طبد الرحؿـ بـ  ،ر ثَلث تطؾقؼاتفطؾؼفا آِخ  ،طـد رفاطة

فا تْ ذَ َخ ة أَ بَ دْ فُ لِ  !!ةبَ دْ ثؾ هذه الفُ وإكف واهلل ما معف يا رسقل اهلل إٓ مِ  ،الزبقر

 .مـ جؾباهبا

                                                 

 [.230( ]افبؼرة: 1)

 (.1433، ومسؾؿ )(6084افبخاري )أخرجف  ةمتػق ظؾقه:( 2)
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وابـ سعقد بـ  ،بؽر جالس طـد الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ وأبق :قال 

يا أبا  :ؼ خالد يـادي أبا بؽرػِ فطَ  ،ن لفذَ مْ العاص جالس بباب الحجرة لقُ 

 ؟!أٓ تزجر هذه طؿا تجفر بف طـد رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ،بؽر

  :ثؿ قال ،زيد رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ طؾك التبسؿوما يَ  

ته ويذوق ؾَ ق  َس حتى تذواي عُ  ،ال ،تريدين من ترجعي يلى رفاعة لعؾِك ))

  .((تِك ؾَ ق  َس عُ 

ًٓ  كؾ الـؽاح طؾؿَ ومـ الؿؿؽـ أن ُيحْ  ، ذا وهق   ،معـاه إكثر استعؿا

ـة قد أفادت أكف ٓ بد مع العؼد مـ الجؿاع وتؽقن السُّ  ،طؼد الزواج

 .(1)واهلل أطؾؿ .اأيًض 

َن فَ } :ىاستدلوا بؼوله تعالوأ 2 َن َمَجَؾُفنَّ َفاَل ُجـَاَح َعَؾق ُؽم  فِقَؿا َفَعؾ  نَِذا َبَؾغ 

ُروِف َواهللُ  ُػِسِفنَّ بِال َؿع  َؿُؾوَن َخبِقرٌ فِي َمك   .(2){ بَِؿا َتع 

إثبات  كففذا دلقؾ طؾ ،ؾـ يف أكػسفـ مـ زواج أو غقر ذلؽعَ فَ  :االوا

 القٓية لؾؿرأة يف الـؽاح.

                                                 

 (.135( أحؽام افـؽاح وافزؾاف )ص 1)

   [. 234]افبؼرة: (  2)
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إذا اكؼضت طدة  :معـاها :-مـ الؿػسريـكؿا قال طدد  -ومجقب عؾقه

 .وتتعرض لؾتزويج ،الؿرأة فَل ماكع وٓ جـاح طؾقفا أن تتزيـ لؾُخطاب

 ج كػسفا.زوِّ فؾقس يف أية إثبات حؼ لؾؿرأة أن تُ 

 :بن العدوي ىاال  قخـا مبو عبد اهلل مصطػ

بؾ  ،ا يف كػل القٓية يف الـؽاحهذا بلكف لقس صريحً  كوُأجقب طؾ

(، وققلف طؾقف 1)))ٓ كؽاح إٓ بقلل ((  :لؼقل الـبل :خَلففالصريح 

- فـؽاحفا باصؾ ،أيؿا امرأة كؽحت دون إذن ولقفا)) :الصَلة والسَلم

 .(2)((-ثَلًثا

ـْ } :ىاستدلوا بؼوله تعالو -3
ـَ مِ الِِحق ََياَمك مِـُْؽْؿ َوالصَّ ْٕ َوَأْكؽُِحقا ا

ـْ َفْضؾِِف َواهلُل َواِسٌع َطؾِقؿٌ  ِطَباِدُكْؿ َوإَِمائُِؽْؿ إِْن َيُؽقُكقا
 {ُفَؼَراَء ُيْغـِِفُؿ اهلُل مِ

 [32]الـقر: 

 

 

 

                                                 

 تؼدم خترُيف. صحقح:(  1)

 تؼدم خترُيف. :حمتؿل لؾتحسني(  2)
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 ـة:أ مـااشة ما استدلوا به من الس  2

َؿ َقاَل:  ،ابن عباس دلوا بحديثأ استَ 1  َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف َوَسؾَّ
َّ
َأنَّ الـَّبِل

ـْ َولِقَِّفا، ))
ُؿ َأَحؼُّ بِـَْػِسَفا مِ َيِّ ْٕ َواْلبِْؽُر ُتْسَتْلَذُن فِل َكْػِسَفا، َوإِْذُكَفا ا

 .(1)((ُصَؿاُتَفا

ففل أحؼ بـػسفا  ،اا كاكت أو ثقبً ؽرً بِ  ،ج لفاوْ وإيؿ هل التل ٓ زَ  قالقا:

 ج كػسفا.زوِّ يف أن تُ 

لقس  ((أحؼ بـػسفا)) :بلن ققلف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ومجقب عؾقفم:

بقل الزوج وإكؿا أحؼ أن تصرح بؼَ  .أهنا أحؼ بؿباشرة العؼديف ا صريحً 

 .ح بالؿقافؼةصرِّ ؾزم أن تُ فقَ  ،وطدمف

 ((.لقس لؾقلل مع الثقب أمر)) ا:أ استدلوا بحديث ابن عباس مرفوعً 2

 .ج كػسفازوِّ ولفا أن تُ  ،اسلل القلل شقئً معـاه أن الثقب ٓ تَ  :م االوان  َ فؿِ 

 .ؿؾِّ يف الحديث صحقح لق ُس  كبلن الؿعـ :ومجقب عؾقفم

 .الحـػقة ةولؽـ الحديث ضعقػ هبذا الؾػظ، وقد تؼدم تخريجف يف أدل 

                                                 

 تؼدم خترُيف . صحقح: ( 1)
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رضي اهلل  الـبي صؾى اهلل عؾقه وسؾم من مم سؾؿة أ استدلوا بزواج3

ا فؽلكه غقر ر لم يؽن بالغً ؿَ وعُ  ((ج الـبيو  فزَ  ،يا عؿر م  اُ ) :واولفا عـفا،

 .موجود

اهلل صؾك اهلل ثبت طـ رسقل ٓ يَ  ،بلن الحديث ضعقػ ومجقب عؾقفم:

 طؾقف وسؾؿ.

لهنا خصقصقة لؾـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ، وأن أم بوقد أجاب البعض 

 .عفقفػعؾت ما تستط ،ولدها ىسؾؿة لؿ تجد سق

 .أن الخرب ٓ يصحهق رد  ىلؽـ أقق 

ا لعبد بـتً  ْت َج وَّ أهنا زَ  ،رضي اهلل عـفا أ استدلوا بؿا ورد عن عالشة،4

 .فا مـ الؿـذر بـ الزبقرتْ َج وَّ فَز  ،ُقَرْيَبةُ  ا:يؼال لف ،الرحؿـ بـ أبل بؽر

ؾل يػتات طؾقف ثْ مِ أَ )قبتف، فقجد مـ ذلؽ وقال: م طبد الرحؿـ مـ غَ دِ فؼَ  

 !(.يف بـاتف؟

  !!أمرها بقده َـّ جعؾَ لـَ  !رغب؟فؼالت طائشة: أطـ الؿـذر بـ الزبقر تَ  

يف ذلؽ  فؾؿ يؼؾ طبد الرحؿـ ،ؾ الؿـذر أمر بـت طبد الرحؿـ بقدهعَ فجَ 

 .(1)اا، ولؿ يروا ذلؽ شقئً شقئً 

                                                 

 تؼدم خترُيف. صحقح: ( 1)
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 :بن العدوي ىاال  قخـا مبو عبد اهلل مصطػ

 و و متعؼب من وجوه:

صؾك اهلل طؾقف  رسقل اهلل كم الؿرفقع إلؼاوِ فَل يُ  ،أكف مقققف -مولفا

 بحال. وسؾؿ

 ،القلل الشرطل طبدالرحؿـ كدَّ إمر ثاكقة إلأن الؿـذر رَ - اكقفا

 فلمضاه طبد الرحؿـ.

ا يف أن طائشة هل التل تقلت التزويج، فؿـ أكف لقس صريحً  - الثفا

 غقرها إلتؿام التزويج. ْت ؾَ كَّ الؿؿؽـ أن تؽقن قد وَ 

 ))شرح معاين أثار((يف ما أخرجف الطحاوي  : ذا األخقر ىويدل عؾ

مـ صريؼ الؼاسؿ  (4/135) وابـ أبل شقبة يف ))الؿصـػ((، (3/11)

  مـ بـل رجًَل  ْت حَ ؽَ كْ أهنا أَ  ،رضل اهلل طـفاطـ طائشة  ،ابـ محؿد أيًض 

حتك إذا  ،ثؿ تؽؾؿت ،رتبقـفؿا بِس  ْت بَ َر فَض  ،أخقفا جارية مـ بـل أخقفا

 ،إٓ الـؽاح َؼ بْ لؿ يَ 

وقد صححف  (لقس إلك الـساء الـؽاح)ثؿ قالت:  ،كؽح فلَ رجًَل  ْت رَ مَ أَ 

 .(1)(9/186ظ ابـ حجر ))فتح الباري(()الحاف

                                                 

 (.109( أحؽام افـؽاح وافزؾاف )ص 1)
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 ؿسللةالراجح يف ال

هق  -الذي يرتجح لل بعد بحث ودراسة هذه الؿسللة الدراسة الؽافقة

، وصراحة أدلتفؿلؼقة  :شرتاط القٓية يف الـؽاحأي: ا ،ققل الجؿفقر

 .أغؾبفا

إن  :أستطقع أن أققل -ج كػسفازوِّ ـ أجازوا لؾؿرأة أن تُ وأدلة مَ  

 .الصحقح فقفا غقر صريح، والصريح فقفا غقر صحقح

 ا:فلاول مؾخًص 

 كطؾ ،ؽر والثقبالبِ  كطؾ ،اشرتاط القلل يف الـؽاحهق  يَّ إن الراجح لد

 .السقاء

فالعؼد باصؾ طـد جؿفقر  ،ن الؿرأة إذا تزوجت بدون إذن ولقفاإو

 .وهبذا أققل ،العؾؿاء

 والحؿد هلل رب العالؿقـ. 

 

   

 

 
 
) 

 



 

  



   اإليضاح ألحكام الوالية يف النكاح    

 

92  

 

 

 

 الباب الثاين:

 . روط الولي: وفقه  ؿاكقة  روط

 .مسؾًؿا من يؽون -الشرط األول

 ا.رً كَ من يؽون ذَ  -الشرط الثاين

 .ا ً رَ ؽ  وال يؽون مُ  ،امن يؽون مختارً  -الشرط الثالث

 .من يؽون عاااًل  -الشرط الراب 

 .من يؽون بالًغا -الشرط الخامس

 .شترط يف الولي العدالةال يُ  -الشرط السادس

امن يؽون ُح  -الشرط الساب   .رًّ

 ا.صقرً شترط من يؽون بال يُ  -الشرط الثامن

 

 

 

 

 
 
) 
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  روط الولي

 ،أيفا الؼارئ الؽريؿ أن القلل شرط يف صحة طؼد الـؽاح ؿَت ؾِ بعد أن طَ 

ـ هق القلل الذي يؾل طؼد مَ يف هذا الباب كبقـ  ،فػل هذه الؿسللة

 .ر ما شروط القللَخ آأو بؿعـك  ،الـؽاح

 من يؽون مسؾًؿا. :الشرط األول

 ؿاع.الؿسؾؿة باإلج كفَل تصح وٓية الؿشرك طؾ

ـْ ُدوِن  } :كقال تعال
ـَ َأْولَِقاَء مِ َٓ َتتَِّخُذوا اْلَؽافِِري ـَ آَمـُقا  ِذي َفا الَّ َيا َأيُّ

ـَ   .(1){اْلُؿْممِـِق

ـَ َسبِقًَل  }:كقال تعالو ـَ َطَؾك اْلُؿْممِـِق ـْ َيْجَعَؾ اهلُل لِْؾَؽافِِري  .(2){َوَل

  اإلجؿاع:

 .(3)ا ٓبـتف الؿسؾؿةيؽقن ولق  وأجؿعقا أن الؽافر ٓ  اال ابن الؿـذر:

                                                 

 [.144]افـساء: ( شقرة 1)

 [.141]افـساء:  ( شقرة2)

 (.352رؿؿ ) ،ٓبـ ادـذر ،( اإلمجاع3)

 
 
) 
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 ماوال م ل العؾم:

 األحـاف:

 .(1)وٓ وٓية لؾؽافر طؾك الؿسؾؿ :اال الؽاساين

 الؿالؽقة:

ولق كان  ،فَل يصح أن يتقلك طؼد كؽاحفا  كافر :جاء يف الشرح الصغقر

 .(2)أباها

 الشافعقة:

ٓ وٓية و ،ا لؽافرة وإن كاكت بـتفوٓ يؽقن الؿسؾؿ ولق   اال الشافعي:

 .(3)لف طؾك كافرة

                                                 

 (.2/239بدائع افصـائع ) (1)

 (.370/ 2)( افؼح افصغر 2)

 (.5/15م )( إُ 3)
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 الحـابؾة:

ثبت لؽافر وٓية طؾك مسؾؿة. وهق ققل طامة أهؾ فَل يَ  اال ابن ادامة:

ـ كحػظ طـف مـ أهؾ العؾؿ ا. قال ابـ الؿـذر: أجؿع طامة مَ العؾؿ أيًض 

 .(1)طؾك هذا

 الظا رية:

ا لؾؿسؾؿة، وٓ الؿسؾؿ وٓ يؽقن الؽافر ولق   اال مبو محؿد بن حزم:

 ،ا لؾؽافرة، إب وغقره سقاء، والؽافر ولل لؾؽافرة التل هل ولقتفولق  

 .(2)ـؽحفا مـ الؿسؾؿ والؽافريُ 

                                                 

 (.7/21ل )ـِ غْ ( ادُ 1)

 (.9/60) ذ  حَ ( ادُ 2)
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الؿرأة يف الـؽاح  كا طؾصؾح ولق  أن الؽافر ٓ يَ  :لةلالحاصل يف الؿس

 .باإلجؿاع

 ولؿ يخالػ يف هذه الؿسللة أحد أطؾؿف مـ أهؾ العؾؿ. 
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 ا.رً كَ الشرط الثاين: من يؽون ذَ 

 :عؾى اولقن الؿرمة ىؾف م ل العؾم يف والية الؿرمة عؾاختَ 

 كإل -ذهب الجؿفقر مـ الؿالؽقة والشافعقة والحـابؾة الؼول األول: 

  .الؿرأة كطدم جقاز وٓية الؿرأة طؾ

  .الجقاز كإل ذهب أبق حـقػة الؼول الثاين:

 ويلقك مدلتفم وماوالفم:

 مدلة الجؿفور:

  .ريمن الؽنمن الؼر -مواًل 

َؾ اهلُل َبْعَضُفْؿ َطَؾك } :كقال تعال اُمقَن َطَؾك الـَِّساِء بَِؿا َفضَّ َجاُل َققَّ الرِّ

 .(1){َبْعضٍ 

  ـة:الس  من  - اكًقا

  قال رسقل اهلل اال:رضي اهلل عـه حديث مبي موسى األ عري  -

 :قال( َٓ  لِ قَ  بِ َّٓ إِ  اَح ؽَ  كِ )
 
 .ٓ كؽاح إٓ بقلقة :ولؿ يؼؾ  .(2)((ل

                                                 

 .[34]افـساء: (1)

 تؼدم خترُيف . صحقح: (2)
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َٓ )) :قال رسقل اهلل  اال:رضي اهلل عـه  ريرة  يحديث مب -

ُج اْلَؿْرَأُة َكْػَسَفا َٓ ُتَزوِّ ُج اْلَؿْرَأُة اْلَؿْرَأَة، َو تِل  :ُتَزوِّ  الَّ
َ
اكَِقَة ِهل َفنِنَّ الزَّ

ُج َكْػَسَفا  .(1)((ُتَزوِّ

 :را، ا

ُج اْلَؿْرأَ ) اال: رضي اهلل عـه م ر مبي  ريرة ُج َٓ ُتَزوِّ َٓ ُتَزوِّ ُة اْلَؿْرَأَة، َو

ُج َكْػَسَفا :اْلَؿْرَأُة َكْػَسَفا تِل ُتَزوِّ َ الَّ
اكَِقَة ِهل  .(2)(َفنِنَّ الزَّ

 :رضي اهلل عـفا م ر عالشة

 مـ بـل أخقفا جارية مـ كؽحت رجًَل طـ طائشة رضل اهلل طـفا أهنا أَ 

إٓ  َؼ بْ لؿ يَ  حتك إذا ،ؽؾؿْت ثؿ تَ  ،رتبقـفؿا بِس  ْت بَ رَ فَض  ،بـل أخقفا

 .(3)(لقس إلك الـساء الـؽاح)ثؿ قالت:  ،كؽَح  فلَ رجًَل  ْت رَ مَ أَ  ،الـؽاح

                                                 

 تؼدم خترُيف. ل بالوقف:ع  ةمح  ،ضعقف( 1)

 تؼدم خترُيف. :ر  اهلل ظـه صحقح ةمن قول أيب هريرة( 2)

 ؼدم خترُيف.ت ضعقف: (3)



   اإليضاح ألحكام الوالية يف النكاح    

 

99  

 

 ماوال م ل العؾم:

 الؿالؽقة:

ط صحة القلل الذي يتقلك العؼد رْ َش  :صف( أيْر )وَش  ر:ياال الدرد

 .(1)كقرة( فَل يصح مـ أكثك ولق مالؽةستة: )الذ -لؾزوجة

 الشافعقة:

ًٓ ا وقَ ارة الؿرأة يف الـؽاح إيجابً وٓ تصح طب اال الـووي: ج زوِّ . فَل تُ بق

 .(2)ها، ٓ بقٓية وٓ وكالةكػسفا بنذن القلل وٓ بغقر إذكف، وٓ غقرَ 

 الحـابؾة:

عترب فقفا الذكقرية شرط لؾقٓية يف ققل الجؿقع: ٕكف يُ  اال ابن ادامة:

الـظر  ثبت القٓية طؾقفا لؼصقرها طـالؽؿال، والؿرأة كاقصة قاصرة، تَ 

    (.3)َأْوَلكثبت لفا وٓية طؾك غقرها لـػسفا، فألن ٓ تَ 

                                                 

 (.2/369( افؼح افصغر )1)

 (.50/ 7ظؿدة ادػتغ )وروضة افطافبغ  (2)

    (.7/21( ادغـل )3)
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 الؼول الثاين:

 .يرى مصحابه جواز عؼد الـساء عؼد الـؽاح

 من الحـػقة. اوغقر ؿ ...رفَ و و اول مبي حـقػة وزُ  

  :اال مجد الدين مبو الػضل الحـػي

لعاقؾة البالغة الحرة ا ِت َج وَّ حتك لق زَ  ،)وطبارة الـساء معتربة يف الـؽاح

وكذا إذا  .غقرها بالقٓية أو القكالة ْت َج وَّ وكذلؽ لق زَ  .كػسفا جاز

جفا غقرها فلجازت. وهذا ققل أبل وَّ غقرها يف تزويجفا، أو زَ  ْت ؾَ كَّ وَ 

 .(1)(ر والحسـ، وضاهر الرواية طـ أبل يقسػفَ حـقػة وزُ 

 ،البحثمـ هذا  كوقد استدلقا بإدلة التل تؼدمت يف الؿسللة إول

 عفا غقر ملمقر.اجِ فرَ  ،شقة اإلصالةوٓ أريد أن أكررها َخ 

الؼائؾقـ باشرتاط  ،ققل الجؿفقرهق  يَّ دالذي يرتجح ل :الراجح

وٓ  ،ا يف الـؽاحوأكف ٓ يجقز أن تؽقن الؿرأة ولق   ،الذكقرة يف القلل

 .ـةؿا تؼدم مـ أدلة مـ الؽتاب والسُّ يجقز الـؽاح بعبارة الـساء: لِ 

 

                                                 

 (.90/ 3آختقار فتعؾقؾ ادختار ) (2)
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 ا: ً رَ ؽ  وال يؽون مُ  ،اشرط الثالث أ من يؽون مختارً ال

 ؟التزويج ىه عؾرَ الُؿؽ   ج الولي  زو   ل يصح من يُ 

 اولقن: ىالؿسللة عؾ ذه ؾف م ل العؾم يف اختَ 

 .هَر ٓ يصح كؽاح الُؿؽْ  الؼول األول:

 .وبه اال الجؿفور من الؿالؽقة والشافعقة والحـابؾة 

 ويلقك مدلتفم وماوالفم 

 ـة :وا بالؽتاب والس  استدل

 :الؽتاب العزيز -مواًل 

َطل َكا} اال تعالى: َكا يِن  َكِسقـَا َمو  َمخ    .(1){َربَّـَا اَل ُتَماِخذ 

 زَ اوَ جَ تَ  اهللَ  نَّ إِ )) :قال أن رسقل اهلل  ،عن ابن عباس رضي اهلل عـفؿا 

 مَّ أُ  ـْ ل طَ لِ 
 .(2)((فِ قْ ؾَ قا طَ هُ رِ ؽْ تُ ا اْس مَ وَ  انَ قَ ْس الـِّ وَ  لَ طَ الخَ  لتِ

                                                 

 [.286]افبؼرة:  (1)

  وةمعـاه صحقح: ،يف أشاكقده ةمؼال (2)

ادصػك  ( مـ ضريؼ حمؿد بـ15095( وافبقفؼل ذم افؽزى )2045أخرجف ابـ ماجف )

 ،احدثـا افقفقد بـ مسؾؿ، حدثـا إوزاظل، ظـ ظطاء، ظـ ابـ ظباس مرؾقظً  .يصؿْ الِ 
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 .بف

 .ر افسـدِخ آ ومل يكح إػ ،وافقفقد يدفس تدفقس تسقية 

حدثـا إبراهقؿ بـ حمؿد بـ يقشػ افػريايب، حدثـا  :ؿال (2043وأخرجف ابـ ماجف )

ػاري ظـ صفر بـ حقصب، ظـ أيب ذر افغِ  ل،ذَ د، حدثـا أبق بؽر اهلُ يْ قَ أيقب بـ ُش 

 .بف ،امرؾقظً 

 :وهذا إشـاد ةمسؾسل بالعؾل

 .ـ أيقب ضعقػ1 

 .ـ أبق بؽر مسوك2 

 .سؿع مـ أيب ذرومل يَ  ،ـ صفر ضعقػ3 

 ((افؽزى))( وافبقفؼل ذم 4649)(( رشح معاين أثار))وأخرجف افطحاوي ذم  

(   مـ ضريؼ افربقع بـ شؾقامن 191) ((ادخؾصقات))ضاهر ادخؾص ذم  ق( وأب15094)

ظـ  ،ْر ؿَ د بـ ظُ قْ بَ ظـ ظُ  ،ظـ ظطاء ،ؿال: أخزكا إوزاظل ،ؼ بـ بؽرؿال: ثـا بِ  ،نذ  مَ ادُ 

 .بف ،اابـ ظباس مرؾقظً 

 ما شؿعـاه إٓ مـف. ،وهذا حديث ؽريب اإلشـاد :قال أبو ضاهر ادخؾص 

صقر ذم ـ( وشعقد بـ م11416( وظبد افرزاق )18340وأخرجف ابـ أيب صقبة )

 .ظـ السـ افبكي مرشًل  ،( مـ ضريؼ هشام بـ حسان1145) ((ــفُش ))

 .د بن حـبل هذا الطريق ادرشلمحح اإلةمام أج  ور   

  :(2340( )2/562لإلةمام أمحد ) ((العؾل وةمعرفة الرجال))فػي  

 ،إوزاظلظـ  ،ظـ افقفقد بـ مسؾؿ ،ك افشاملػ  َص حديث رواه حمؿد بـ مُ  ظـ فشلفتُ 

إن اهلل دماوز ٕمتل )) :أن رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ؿال ،بـ ظباساظـ  ،ظـ ظطاء



   اإليضاح ألحكام الوالية يف النكاح    

 

203  

 

  :اال ابن العربي

 .(1)والخرب وإن لؿ يصح سـده، فنن معـاه صحقح باتػاق مـ العؾؿاء

  :ويلقك ماوال م ل العؾم

 الؿالؽقة:

 اال الدردير الؿالؽي:

 َشْرٌط َسابٌِع، 
َ
ْكَراهِ َوَبِؼل ـْ ُمْؽَرهٍ  ،َوُهَق َطَدُم اإْلِ

 .َفََل َيِصحُّ مِ

ْكرَ   َّٓ َأنَّ َطَدَم اإْلِ ِّ َطْؼِد الـَِّؽاِح، َبْؾ ُهَق َطامٌّ فِل َج إ
َٓ َيْخَتصُّ بَِقلِل ِؿقِع اِه 

ْرِطقَّةِ   .(2)اْلُعُؼقِد الشَّ

 كة:دوَّ جاء يف الؿُ 

 .َٓ َيُجقُز فِل َقْقِل َمالٍِؽ  ،ُقْؾُت: َوَكَذلَِؽ كَِؽاُح اْلُؿْؽَرِه َوِطْتُؼ اْلُؿْؽَرهِ 

 .(1)َمالٌِؽ  َقاَل: َكَعْؿ، َكَذلَِؽ َقاَل 

                                                                                                                                                       

بـ اظـ  ،ظـ كاؾع ،ظـ مافؽ ،وظـ افقفقد ((وظـ اخلطل وافـسقان ،ؽرهقا ظؾقفظام اشتُ 

 .مثؾف ...ظؿر

 .ؾؿظـ افـبل صذ اهلل ظؾقف وش ،روى ؾقف إٓ ظـ السـفقس يُ  :وؿال ،اؾلكؽره جد   

 باتػاق. فؽـ معـاه صحقح ،الديث وإن ـاكت أشاكقده ضعقػة :أمحد()قؾت  

 (3/163أحؽام افؼرآن  ) (1)

 (.2/370( افؼح افصغر )2)
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 اق الؿالؽي:وَّ اال مبو عبد اهلل الؿَ 

هة رَ ؽْ أجؿع أصحابـا بنبطال كؽاح الؿُ  :الـؽاح فَلبـ سحـقنأما إجازة 

  .هَر ؽْ والؿُ 

ٕكف لؿ يؽـ  :هة إجازة ذلؽ الـؽاحرَ ؽْ ه وٓ لؾؿُ رَ ؽْ ثؿ ٓ يجقز لؾؿُ 

  .ؾ ٕكف كؽاح طؾك خقارطَ ا لبَ ولق كان طؼدً  .اطؼدً 

 .(2)بُر قَ  يجقز إمضاؤه إن :وققؾ 

 الظا رية: 

 اال ابن حزم: 

 اإلكراه يـؼسؿ قسؿقـ: إكراه طؾك كَلم، وإكراه طؾك فعؾ:

كالؽػر،  :هرَ ؽْ فاإلكراه طؾك الؽَلم ٓ يجب بف شلء، وإن قالف الؿُ  

والؼذف واإلقرار، والـؽاح واإلكؽاح، والرجعة والطَلق، والبقع 

إكراه الذمل الؽتابل طؾك ؿان، والعتؼ والفبة، ويوآبتقاع، والـذر وإ

 .وغقر ذلؽ ...اإليؿان

                                                                                                                                                       

 (.2/79( اددوكة )1)

 (.315/ 5افتاج واإلـؾقؾ دختك خؾقؾ ) (2)
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ر أن يؼقلف، وٓ مِ ػظ الذي أُ ؾَّ لِ  ه طؾقف إكؿا هق حاكٍ رِ كْ ٕكف يف ققلف ما أُ  

 .شلء طؾك الحاكل بَل خَلف

 .ق بقـ إمريـ فؼد تـاقض ققلفرَّ ـ فَ ومَ  

 ،إكؿا إطؿال بالـقات)): -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  -وقد قال رسقل اهلل  

  ((.ؽؾ امرئ ما كقىول

 .(1)ؾزمففنكف ٓ يَ  ،ا لفه طؾك ققل ولؿ يـقه مختارً رِ كْ ـ أُ أن كؾ مَ  حَّ فَص 

 .ه صحقحرَ الؼول الثاين: من كؽاح الُؿؽ  

 .الحـػقةو و اول  

ـْ َأْصؾِـَا اال السرخسي:
َة  :َومِ َٓ َيْؿـَُع ِصحَّ ْكَراِه  َضا بَِسَبِب اإْلِ اْكِعَداُم الرِّ

  .(2)ُزوَمفُ الـَِّؽاِح َولُ 

ا الطَّْقُع َفَؾْقَس بَِشْرٍط لَِجَقاِز الـَِّؽاِح  اال الؽاساين: ِخََلًفا  ،ِطـَْدَكا َوَأمَّ

، َفَقُجقزُ 
ِّ
افِِعل   .(3)كَِؽاُح اْلُؿْؽَرِه ِطـَْدَكا لِؾشَّ

                                                 

 (.203/ 7 )ذ  حَ ادُ  (1)

 (.94/ 5ادبسقط ) (2)

 (.310/ 2ئع )افصـائع ذم ترتقب افؼا (3)
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 :ُمْطَؾَؼٌة فِل َأنَّ كَِؽاَح اْلُؿْؽَرِه َصِحقٌح  َباَراُتُفؿْ َبْؾ طِ  اال ابن عابدين:

ا َيِصحُّ َمَع اْلَفْزلِ  ََلقِِف َوِطْتِؼفِ َكطَ    .(1)مِؿَّ

 اال ابن حزم: 

البقع وٓ طؾك الشراء، وٓ طؾك  ؾزم اإلكراه طؾكٓ يَ  واال الحـػقون:

وٓ يجقز طؾقف شلء مـ  ،اإلقرار، وٓ طؾك الفبة وٓ طؾك الصدقة

 ذلؽ.

عتؼ، أو الـذر أو ه طؾك الـؽاح أو الطَلق أو الرجعة، أو الرِ كْ فنن أُ  االوا:

ل طؾقف بف، وصح ذلؽ الـؽاح، وذلؽ ِض لزمف كؾ ذلؽ، وقُ  :القؿقـ

الطَلق، وذلؽ العتؼ، وتؾؽ الرجعة، ولزمف ذلؽ الـذر وتؾؽ القؿقـ 

(2). 

 

 

 

 

                                                 

 (.21/ 3افدر ادختار وحاصقة ابـ ظابديـ ) (1)

 (.205/ 7 بأثار )ذ  حَ ادُ  (2)
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 :وجاء يف الؿوسوعة الػؼفقة الؽويتقة

 وهق رأي الحـػقة. .يصح كؽاح القلل إذا ُأْكِرَه طؾك تزويج مقلقتف

ه ٕن الـؽاح مؿا ٓ يحتؿؾ الفزل، والؼاطدة طـدهؿ َر ؽْ فقصح كؽاح الؿُ 

ٕن ما يصح مع الفزل ٓ  :أن كؾ ما يصح مع الفزل يصح مع اإلكراه

  .(1)يحتؿؾ الػسخ ٓ يمثر فقف اإلكراهيحتؿؾ الػسخ، وكؾ ما ٓ 

 الراجح:

  .هرَ طدم جقاز كؽاح الُؿؽْ أي:  ،ققل الجؿفقرهق  يَّ دالذي يرتجح ل

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

(1) (41 /257.) 
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   :العؼل والبؾوغ -والخامس الراب  ان:الشرط

 .(1اشرتاط العؼؾ والبؾقغ يف القلل) كاتػؼت كؾؿة الؿذاهب إربعة طؾ

وٓ الؿجـقن الذي ٓ  ،بؾغفَل تجقز وٓية الصبل الذي لؿ يَ  ،فعؾك هذا 

 .عؼؾيَ 

 كا طؾفؽقػ يؽقن ولق   ، لقس مـ أهؾ التؽؾقػٕن الجـقن أصًَل  

 .صبلوكذلؽ ال  ؟!غقره

الؿرأة يف الـؽاح أن يختار لفا الؽػء  كوٕن إصؾ يف القلل طؾ 

 ،الؽػء وغقر الؽػءوالؿجـقن ٓ يستطقع أن يؿقز بقـ  ،الؿـاسب لفا

ا يف  يؽقن الصبل ولق  ٓوكذلؽ  .الؿرأة كا طؾفَل يجقز أن يؽقن ولق  

 الـؽاح لؽقكف لقس مـ أهؾ التؽؾقػ.

 

 

                                                 

ًٓ  ،اوٓ أظؾؿ ذم ادسلفة خلؾً  :قؾت )أمحد( (1) ظـ اإلمام أمحد ذم رواية أخرى،  إٓ ؿق

 .لقؼ، وأجقزت وـافتف ذم افطؾ  وضَ  َج و  زَ ج وتَ و  ا زَ ْؼً أكف إذا بؾغ ظَ 

 (.7/22ٓبـ ؿدامة ) ((لـِ غْ ادُ ))كظر ا 
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 ويلقك مدلتفم وماوالفم:

 ؿُ ؾَ الؼَ  عَ فِ رُ )) اال:مكه عن الـبي صؾى اهلل عؾقه وسؾم،  بؿا ُروي دلوا است

 ـِ طَ ، وَ رَ بَ ؽْ ك يَ تَّ َح  قرِ غِ الصَّ  ـِ طَ ، وَ ظَ ؼِ قْ تَ ْس ك يَ تَّ َح  ؿِ ائِ الـَّ  ـِ : طَ ٍث ََل ثَ  ـْ طَ 

 .(1)((-قَؼ ػِ يُ  :وْ أَ  -َؾ ؼِ عْ ك يَ تَّ َح  قنِ ـُ جْ الؿَ 

 الؿذ ب الحـػي:

 ،عؼؾؽاح مـ الؿجـقن والصبل الذي ٓ يَ فَل يجقز اإلك اال الؽاساين:

وٓ مـ الصبل العاقؾ: ٕن همٓء لقسقا مـ أهؾ القٓية: ٕن أهؾقة 

القٓية بالؼدرة طؾك تحصقؾ الـظر يف حؼ الؿقلك طؾقف، وذلؽ بؽؿال 

فؽقػ  ،أٓ ترى أكف ٓ وٓية لفؿ طؾك أكػسفؿ ،الرأي والعؼؾ ولؿ يقجد

  .(2)؟!ؽقن طؾك غقرهؿت

 

                                                 

(، وابـ ماجف 3432(، وافـ َسائل )4389أخرجف أبق داود ) حسن بشواهده:( 1)

 ( وؽرهؿ، مـ حديث ظائشة ريض اهلل ظـفا. 2041)

 ريض اهلل ظـفام.  ،وُروي مـ حديث ظع بـ أيب ضافب وأيب ؿتادة

  حُيَسـ.وإن ـان ذم ـؾ ضرؿف مؼال، فؽـف بشقاهده 

 (.237/ 2بدائع افصـائع ذم ترتقب افؼائع ) (2)
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 الؿالؽي: الؿذ ب

اإلسَلم: ٕن الؽػر  -أما شروط الصحة فلربعة: إول :ابطَّ اال الَح 

حتك  :والتؿققز والعؼؾ .ماكع مـ استقَلء الؽػار طؾك فروج الؿسؾؿات

 .(1)ز والؿجـقنؿقِّ خرج الصبل غقر الؿُ فقَ  ،يتلتك مـف اإلكشاء لؾعؼد

 الشافعقة:

 :اا وٓ طبدً وٓ مجـقكً ا وٓ يجقز أن يؽقن القلل صغقرً  اال الشقرازي:

 .(2)ؿؾؽف لغقرهفَل يَ  ،ٕكف ٓ يؿؾؽ العؼد لـػسف

 :اال الـػراوي الؿالؽي 

ًٓ  .وشروصف ستة: اإلسَلم إذا كاكت الزوجة مسؾؿة  ٕن وأن يؽقن حَل

فَل يصح طؼد  ،والذكقرة .ؿـع صحة العؼداإلحرام مـ أحد الثَلثة يَ 

 .تفمَ ج الرققؼ ابـتف أو أَ زوِّ فَل يُ  ،حريةوال .تفامَ ولق طؾك ابـتفا أو أَ  ،إكثك

ج الؿجـقن زوِّ فَل يُ  ،والعؼؾ .تفمَ ج الصبل أختف أو أَ زوِّ فَل يُ  ،والبؾقغ

 ،ففل شرط كؿال ،وأما العدالة .ففذه ستة شروط يف ولل الؿرأة .ابـتف

                                                 

 (.452/ 3مقاهب اجلؾقؾ ذم رشح خمتك خؾقؾ ) (1)

 (.428/ 2ادفذب ذم ؾؼف اإلمام افشاؾعل ) (2)
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عؼد السػقف ذو الرأي ا، فقَ ستحب كقكف رشقدً كؿا يُ  ،ستحب وجقدهافقُ 

 .(1طؾك ابـتف)

 حـابؾة:ال

ثبت فلما العؼؾ فَل خَلف يف اطتباره: ٕن القٓية إكؿا تَ  اال ابن ادامة:

ـ ٓ طؼؾ لف ٓ يؿؽـف ا لؾؿقلك طؾقف طـد طجزه طـ الـظر لـػسف، ومَ كظرً 

  .كلَ وْ الـظر وٓ يؾل كػسف، فغقره أَ 

ـ ذهب طؼؾف بجـقن أو ـ ٓ طؼؾ لف لصغره كطػؾ، أو مَ وسقاء يف هذا مَ 

 .(2)دَ ـَفْ خ إذا أَ ر كالشقبَ كِ 

 .البؾقغ شرط يف ضاهر الؿذهب ا رحؿه اهلل:واال ميًض  

 ج الغَلم حتك يحتؾؿ، لقس لف أمر.زوِّ قال أحؿد: ٓ يُ  

وهذا ققل أكثر أهؾ العؾؿ، مـفؿ الثقري والشافعل، وإسحاق وابـ 

 .الؿـذر وأبق ثقر

ؼ، ؾَّ ج وصَ وَّ َز ج وتَ وَّ ا زَ رً ْش غ طَ ؾَ رواية أخرى، أكف إذا بَ وطـ أحؿد  

  .(1)وأجقزت وكالتف يف الطَلق

                                                 

 (.4/ 2افػقاـف افدواين ظذ رشافة ابـ أيب زيد افؼرواين ) (1)

 (.21/ 7ٓبـ ؿدامة ) ،لـِ غْ ادُ  (2)
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 عؾى الراجح: شترط يف الولي العدالةال يُ  -اسادًس 

 -اومكه ال يؽون فاسؼً  ،ؾف م ل العؾم يف ا تراط العدالة يف الوليختَ ا

 :ؾى رميقنع

 .أن وٓية الػاسؼ جائزة :الرمي األول

ؾة، وابـ وبعض الحـاب ،وبعض الشافعقة ،والؿالؽقة ،الحـػقةوبف قال  

  .تقؿقة

 ويلقك مدلتفم وماوالفم:

 األدلة:

  :ـةاستدلوا بالؽتاب والس  

 من الؽتاب:

ـْ ِطَباِدُكؿْ } اال تعالى:
ـَ مِ الِِحق ََياَمك مِـُْؽْؿ َوالصَّ ْٕ  .(2){َوَأْكؽُِحقا ا

 ل أو فاسؼ.دْ ولقس يف أية طَ  :قالقا

 

 

                                                                                                                                                       

 (.21/ 7ادغـل ) (1)

 .32افـقر: ( شقرة 2)
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 ـة:من الس  

 لِ وَ  نِ ذْ نِ  بِ َّٓ إِ  اَح ؽَ  كِ َٓ )) :قال رسقل اهلل  أ عن ابن عباس اال:1
 
 ل

 .(1)((انٍ طَ ؾْ ُس  وْ ، أَ دٍ ِش رْ مُ 

                                                 

  ))ويل ةمرصد((: بؾػظ: اضعقف ةمرفوظً  (1)

 قال: ،د اهلل بن ظؿر الؼواريريقْ ب  ةمن ضريق  ظح  ( 522)  ((إوشط))أخرجه الطزاين يف 

ؾ، وظبد افرمحـ بـ مفدي، ـؾفؿ ظـ شػقان، ظـ ػض   بـ ادُ ْؼ كا ظبد اهلل بـ داود، وبِ 

 .بف ،ا، ظـ ابـ ظباس مرؾقظً ْر بَ عقد بـ ُج ؿ، ظـ شقْ ثَ ظبد اهلل بـ ظثامن بـ ُخ 

 .ؼ وابـ مفديإٓ ابـ داود وبِ  ،ا ظـ شػقانهذا الديث مسـدً  وِ رْ مل يَ  ه:ثم قال ظؼب 

 .بف افؼقاريري دَ ر  ػَ تَ 

 .ابف افؼقاريري مرؾقظً  دَ ر  ػَ تَ   :( ثم قال23723) ((الؽزى))وأخرجه البقفؼي يف  

 .ريض اهلل ظـفام ،هبذا اإلشـاد مقؿقف ظذ ابـ ظباس وافؼقاريري ثؼة، إٓ أن ادشفقر

، أكبل دانبْ ظَ أخزكاه ظع بـ أمحد بـ  :(23724)فؼال ر رمحه اهلل اإلشـاد ادوقوف ك  ثم ذ  

ؿ، قْ ثَ ري، ظـ ظبد افرزاق، ظـ افثقري، ظـ ابـ ُخ بَ أبق افؼاشؿ افطزاين، ثـا إشحاق افد  

 ومل يرؾعف. ،مثؾف ،اهلل ظـف ريض ،، ظـ ابـ ظباسْر بَ ظـ شعقد بـ ُج 

 أي أكف مـ ـلم ابـ ظباس  ،ؾقف افقؿػ فؾػظ افصقاُب اؾفذا الديث هبذا  :قؾت )أمحد(

 وفقس مـ ـلم رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ.ريض اهلل ظـفام، 

يـ  افبغايا وافشاهدَ  ؿصةوأما  : (312/ 4) ((افضعػاء افؽبروؿد ؿال افُعَؼْقع ذم ))

 .ثبت ؾقف يشء مرؾقعؾل يَ  ،رفْ وادَ 
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َتَخقَُّروا لِـَُطِػُؽْؿ، َواْكؽُِحقا : ))قال رسقل اهلل  عالشة االت: نع -2

َْكَػاَء، َوَأْكؽُِحقا إَِلْقِفؿْ  ْٕ  .(1)((ا

مـ لدن رسقل اهلل صؾك اهلل  ،فؿ وخاصفؿطامِّ  ،رهؿالـاس طـ آِخ و

  .جقن بـاهتؿ مـ غقر كؽقر مـ أحدزوِّ يُ  -ؾؿ إلك يقمـا هذاطؾقف وس

ؼدح يف الؼدرة طؾك تحصقؾ الـظر وٕن هذه وٓية كظر، والػسؼ ٓ يَ 

ؼدح يف فَل يَ  ،ؼدح يف القراثةوكذا ٓ يَ  .وٓ يف الداطل إلقف وهق الشػؼة

 .القٓية كالعدل

لقٓية طؾك فقؽقن مـ أهؾ ا ،وٕن الػاسؼ مـ أهؾ القٓية طؾك كػسف 

  .(2)غقره

 :م ل العؾمويلقك ماوال 

 :األحـاف

 .وكذا العدالة لقست بشرط لثبقت القٓية طـد أصحابـا اال الؽاساين:

 .(3)ج ابـف وابـتف الصغقريـزوِّ ولؾػاسؼ أن يُ 

                                                 

 تؼدم خترُيف. ضعقف: (1)

 (.253/ 41ادقشقظة افػؼفقة افؽقيتقة ) (2)

 (.239/ 2بدائع افصـائع ذم ترتقب افؼائع ) (3)
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 الؿالؽقة :

 :اال الدريدر

خرجف طـ القٓية، )ٓ العدالة(: فَل تشرتط يف القلل إذ فسؼف ٓ يُ 

 .(1)عدل طؼد كؽاح ابـتف أو ابـة أخقفقر الفقتقلك غ

 الشافعقة :

 اال الـووي:

ا. وققؾ: ا. وققؾ: يؾل قطعً وققؾ بالؿـع قطعً  .يف وٓية الػاسؼ ققٓن

ٕكف ٓ يستؼؾ. وققؾ: يؾل غقر الػاسؼ  :ر فؼط. وققؾ: طؽسفبَ جْ يؾل الؿُ 

 .(2)ـعؾِ ر بػسؼف دون الؿُ ستتِ بشرب الخؿر. وققؾ: يؾل الؿُ 

  الؿجؿوع:جاء يف

م ٓ؟ طؾك خؿسة أيف الـؽاح  لهؾ هق ول ،ؾػ أصحابـا يف الػاسؼواختَ 

ًٓ  ،صرق  ا. واحدً فؼال الشقخ أبق حامد: الػاسؼ لقس بقلل يف الـؽاح قق

ًٓ وقال الؼػال: الػاسؼ   .(3)ا واحدً ولل يف الـؽاح قق

                                                 

 (.2/371( افؼح افصغر )1)

 (.64/ 7روضة افطافبغ وظؿدة ادػتغ ) (2)

 (.158/ 16ادجؿقع رشح ادفذب ) (3)
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 الحـابؾة: 

ك بـ جامع أكف ـ ثَ ؾ مُ ؼَ لقست بشرط. كَ  :والرواية إخرى اال ابن ادامة:

ػسد ر أكف يَ سلل أحؿد: إذا تزوج بقلل فاسؼ، وشفقد غقر طدول؟ فؾؿ يَ 

ر الطػؾ والعبد كَ قل: ٕكف ذَ رَ وهذا ضاهر كَلم الخِ  .مـ الـؽاح شلء

 ذكر الػاسؼ.والؽافر، ولؿ يَ 

 .ل الشافعلوهق ققل مالؽ، وأبل حـقػة، وأحد ققلَ  

 .كالعدل :طؾك غقره ثبت لف القٓيةٕكف يؾل كؽاح كػسف، فتَ  

وٕن سبب القٓية الؼرابة، وشرصفا الـظر، وهذا قريب كاضر، فقؾل  

 .(1)كالعدل

 

 

 

 

 

 

                                                 

 (.22/ 7ؿدامة )ٓبـ  ،لـِ غْ دُ ا (1)
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 .ا يف الـؽاحأن الػاسؼ ٓ يصح أن يؽقن ولق   :الرمي الثاين

 .قال  بعض الشافعقة وبعض الحـابؾة رأيوهبذا ال 

 الشافعقة:

 اال الـووي:

مـع وٓية  -رضل اهلل طـف  -فعل وأما الراجح، فالظاهر مـ مذهب الشا

اساكققن، رَ وأفتك أكثر الؿتلخريـ بلكف يؾل، ٓ سقؿا الخُ  .الػاسؼ

 واختاره الروياين.

 .(1)ع وٓيتفـْ : مَ ((رحرَّ الؿُ ))قؾت: الذي رجحف الرافعل يف 

 الحـابؾة:

 اال ابن ادامة:

ا هل شرط. قال أحؿد: إذ :إحداهؿا :ا روايتانيف كقهنا شرصً  ،العدالة

كان الؼاضل مثؾ ابـ الحؾبل وابـ الجعدي استؼبؾ الـؽاح. فظاهر هذا 

 .(2)لة الؿتقلل لف. وهذا ققل الشافعلأكف أفسد الـؽاح ٓكتػاء طدا

 

                                                 

 (.64/ 7روضة افطافبغ وظؿدة ادػتغ ) (1)

 (.7/22ل )ـِ غْ ادُ  (2)
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 فتوى  قخ اإلسالم:

ا وكان طؿـ تزوج امرأة مـ سـتقـ ثؿ صؾؼفا ثَلثً  -رحؿه اهلل  -ل ئِ وُس 

 لِ وَ 
ُّ
 .اكؽاحفا فاسؼً  ل

ا ٓ تحؾ لف إٓ بعد كؽاح ؾؼت ثَلثً بحقث إذا صُ  ففؾ يصح طؼد الػاسؼ: 

 غقره؟

مـ غقر أن  ،فؾف أن يتزوجفا بعؼد جديد وولل مرشد ،أو ٓ يصح طؼده 

 ـؽحفا غقره؟يَ 

 فلجاب:

 .ا فؼد وقع بف الطَلقالحؿد هلل، إن كان قد صؾؼفا ثَلثً 

  ًٓ  أو ولقس ٕحد بعد الطَلق الثَلث أن يـظر يف القلل: هؾ كان طد

ذريعة إلك طدم وققع الطَلق: فنن أكثر جعؾ فسؼ القلل ا: لقَ فاسؼً 

 .ا إذ كان لف غرض يف فسادهفاسدً 

ـ اطتؼد وهذا الؼقل يخالػ إجؿاع الؿسؾؿقـ: فنهنؿ متػؼقن طؾك أن مَ  

ـ ومَ  .سقاء وافؼ غرضف أو خالػف ،كان طؾقف أن يعتؼد ذلؽ ،ؾ الشلءحِ 

 حالقـ. اطتؼد تحريؿف كان طؾقف أن يعتؼد ذلؽ يف ال
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وهمٓء الؿطؾؼقن ٓ يػؽرون يف فساد الـؽاح بػسؼ القلل إٓ طـد 

فقؽقكقن يف وقت  ،ٓ طـد آستؿتاع والتقارث ،الطَلق الثَلث

ب الغرض َس بحَ  ،ـ يصححفويف وقت يؼؾدون مَ  ،ـ يػسدهيؼؾدون مَ 

 .(1)ثؾ هذا ٓ يجقز باتػاق إمةومِ  .والفقى

إذا لؿ  ،جقاز وٓية الػاسؼهق ؿ الذي يرتجح لل واهلل أطؾ الراجح:

ا مـ أمثالف: ٕن القلل وإن كان أن يختار ٓبـتف فاسؼً إلك يصؾ بف فسؼف 

 أطؾؿ.واهلل  .ف مـ غقرهئرضف وكساطِ  كر طؾقَ غْ ا إٓ أكف أَ فاسؼً 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 (.32/99( جمؿقع افػتاوى )1)
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 .رةُح  ىعؾ اولق   فال يؽون عبٌد  ،الحرية الشرط الساب :

  .لؿة األربعة ذا األ ىوعؾ 

 األحـاف:

   اال السرخسي:

 ،ـػل وٓيتف طـ كػسفوٕكف يَ  .ؼطع التقارثالرق يـػل القٓية حتك يَ 

 .(1)كلَ وْ ـػل وٓيتف طـ غقره أَ فألن يَ 

 الؿالؽقة:

 ،قال ابـ الحاجب: وٓ وٓية لرققؼ طؾك ابـتف وٓ غقرها  :ابطَّ اال الَح 

وٓ  .عتقهصبل وٓ م وٓ .ؾ لـػسف ولؿقكؾف بنذن سقده وبغقر إذكفبَ ؼْ ويُ 

 .(2)هافا وٓ غقرَ كػَس  ج امرأةٌ زوِّ تُ 

 الشافعقة:

بقل ويجقز أن يتقكؾ لغقره يف قَ  .وٓية لرققؼ الرق، فَل اال الـووي:

وٓ يصح تقكقؾف يف  .ا، وبغقر إذكف طؾك إصحالـؽاح بنذن سقده قطعً 

 (.1اإليجاب طؾك إصح طـد الجؿفقر)

                                                 

 (.224/ 4ادبسقط ) (1)

 (.438/ 3مقاهب اجلؾقؾ ذم رشح خمتك خؾقؾ ) (2)
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 الحـابؾة:

 اال ابن ادامة:

وٓية لعبد يف ققل جؿاطة أهؾ العؾؿ، فنن العبد ٓ وٓية لف  الحرية، فَل

 ك. لَ وْ طؾك كػسف، فعؾك غقره أَ 

ـاء مـفؿ طؾك أن بِ  .فا العبد بنذهنازوجِّ وقال أصحاب الرأي: يجقز أن يُ 

 .(2)ج كػسفازوِّ الؿرأة تُ 

وخاصة يف  ،ا لعدم وجقد العبقد يف هذه إياموكظرً  :محؿد()اؾت 

 .ؾ الؽَلم يف هذه الجزئقةؾـ أصقف ،بَلدكا

وهق ٓ  ،ن العبد مؿؾقك لسقدهإ :لؽـ الحاصؾ أن أهؾ العؾؿ يؼقلقن 

فؽقػ يتصرف يف  ،يستطقع أن يتصرف يف شلن كػسف إٓ بنذن سقده

 .واهلل أطؾؿ ؟!شئقن غقره

 

 

 

                                                                                                                                                       

 (.62/ 7روضة افطافبغ وظؿدة ادػتغ ) (1)

 (.7/21( ادغـل )2)
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.شترط يف الولي البصرال يُ  -ا امـً    

  .و و مذ ب الحـابؾة ،وبفذا اال بعض الشافعقة 

  .الؿـ  و  ر عن الشافعقةَخ ناول م و َ 

 ويلقك ماوالفم:

 الشافعقة:

فػل صحة وٓيتف وجقاز طؼده  ،فؾق كان القلل أطؿك :اال الؿاوردي

:وجفان  

يؿـعف  ٓ تصح وٓيتف: ٕن العؿك :-و و اول ابن مبي  ريرة -محد ؿا

.مـ صؾب الحظ لقلقتف  

ج مقسـك وَّ زَ  ابً قْ عَ ٕن ُشـ :أن وٓيتف ثابتـة وطؼـده صـحقح والوجه الثاين:

 :وٕكف قد يصؾ إلك معرفة الحظ بالبحث والسـمال .ابابـتف، وكان ضريرً 

 .(1)قانٕن معرفة الحظ ٓ تقصؾ إلقف بالؿشاهدة والعِ 

 

 

 

                                                 

 (.63/ 9الاوي افؽبر ) (1)
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 الحـابؾة:

 -طؾقف السَلم  -ا بً قْ عَ ا: ٕن ُش شرتط أن يؽقن بصقرً وٓ يُ  اال ابن ادامة:

ف بالسؿاع َر عْ يف الـؽاح يُ  وٕن الؿؼصقد .ج ابـتف وهق أطؿكوَّ زَ 

 .(1)ػتؼر إلك الـظروآستػاضة، فَل يَ 

ا يػقد أن سقدكا  صحقحً والراجح الجقاز، وٓ أطؾؿ دلقًَل  :محؿد()اؾت 

ج كان أطؿك اشعقبً  ، بؾ وٓ أطؾؿ دلقًَل يػقد أن الرجؾ الصالح الذي َزوَّ

 مقسك طؾقف السَلم هق شعقب طؾقف السَلم أصًَل.

، إٓ إذا ط حؼ أبقفا يف القٓيةؼِ ْس البـت ٓ يُ  ككػاق طؾطدم اإل :ـبقهت 

 متـع بدون سبب مؼبقل شرًطا )أطضؾ(.ا

 ئؾت الؾجـة الدالؿة: ُس 

وقد أهؿؾـل مـ إططاء كػؼة،  ،ؽر، يقجد لل أبأكا فتاة بِ  تؼول السالؾة:

 .صقل حقايت لؿ يؼدم لل أي كػؼة حتك البؾقغ

 ل الشؼقؼ هق الذي يؼقم بؿِّ ولؽـ طَ  
َّ
مـ وٓديت  ـػؼتل، وقد أكػؼ طؾل

 .ل ذلؽ حتك أنزَ كؿا يف الدراسة العؾؿقة، ولؿ يَ  ،حتك البؾقغ

                                                 

 (.7/22( ادغـل )1)
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فنن أبل وطؿل يتـازطان مـ  ،ـ يريد أن يتزوجـلوحقث إكف يقجد مَ  

 
َّ
 ك هبؿا يف حؼ القٓية؟لَ وْ ـ الذي أَ يف الـؽاح، فؿَ  حقث القٓية طؾل

  ،وكذلؽ أمل 
َّ
ؼ لف ـػِ بل أو إخقيت، هؾ الؿُ دون أ إذا هل أكػؼت طؾل

 ك مـ غقره مـ أصحاب القٓية؟لَ وْ الحؼ يف القٓية أَ 

 ا.وجزاكؿ اهلل خقرً  ،كرجق التقضقح مـ فضقؾتؽؿ 

ثؿ لقصقف فقف، ثؿ  ،القٓية طؾك الؿرأة يف طؼد الـؽاح تؽقن لألب ج:

 .كالؿقراث :إقرب فإقرب ،بةَص ثؿ لبؼقة العَ  ،بؾفـ قِ د مِ لؾجَ 

 .(1)ط وٓيتف طؾقفاؼِ ْس ٓ يُ  -قام إب باإلكػاق طؾك ابـتفوطدم ق 

 ؿ.ؾَّ وباهلل التقفقؼ، وصؾك اهلل طؾك كبقـا محؿد وآلف وصحبف وَس  

 .الؾجـة الدائؿة لؾبحقث العؾؿقة واإلفتاء

 .طضق ... طضق ... كائب الرئقس ... الرئقس

العزيز بـ  بؽر بـ طبد اهلل أبق زيد ... صالح بـ فقزان الػقزان ... طبد

 طبد اهلل آل الشقخ ... طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز.

   

 

 

                                                 

 .(18678( افسمال افثاين مـ افػتقى رؿؿ )144/ 18ؾتاوى افؾجـة افدائؿة   ) (1)



   اإليضاح ألحكام الوالية يف النكاح    

 

225  

 

 

 

  الباب الثالث:                                 

 ؟بات مو لذوي األرحامَص لوالية لؾعَ  ل ا

 ؟ؽرم األب مو االبن يف تزويج الثقب والبِ ؼدَّ  ل يُ 

  ؟ترتقب األولقاء

  ؟فؿا الحؽم ،جفاوَّ كال ؿا زَ ويذا كان لؾؿرمة ولقان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
) 
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 (1)؟األرحام يبات مم لذوَص  ل الوالية لؾعَ                  

 :الؿسللة عؾى اولقن ذه ؾف م ل العؾم يف اختَ 

ولقس ٕولل إرحام وٓية يف  ،باتَص أن القٓية لؾعَ  الؼول األول:

 .باتَص العَ وجقد 

وأبق يقسػ مـ  ،حـابؾةوبف قال الجؿفقر مـ الؿالؽقة والشافعقة وال 

 ر.وبف قال ابـ الؿـذ .الحـػقة

 مدلتفم: 

 .اإلجؿاعوا، ار ـة الس  

 ـة:الس   -مواًل 

 .(2)((إَِلك اْلَعَصَباِت  الـَِّؽاُح )) :حديث

                                                 

 ،ؾػَ وابـ إخ وإن َش  ،وإخ افشؼقؼ ،د وإن ظلواجلَ  ،وآبـ ،بٕاـ :باتص  الع  ( 1)

 .وابـ افعؿ ،وافعؿ

   .ـاخلال، وابـ اخلال، وإخ مـ إم :أولو إرحامو  

  ا:أجده ةمسـًد مل ( 2)

 (.2/62افدراية ذم ختريج أحاديث اهلداية ) (.)مل أجده :قال احلافظ ابن حجر

 
 
) 
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 :رضي اهلل عـه  ر عؾيم  - اكًقا

بة َص غ الـساء كص الحؼائؼ فالعَ ؾَ إذا بَ )رضل اهلل طـف أكف قال: طـ طؾك 

 .(1)(شػع بخقرد فؾقَ فِ َش  ـومَ  ،كلَ وْ أَ 

 :اإلجؿاع -  الًثا

مة طؾك قرابة الرحؿ دَّ ؼَ ولفذا كاكت قرابة التعصقب مُ  اال الؽاساين:

 .(2)باإلجؿاع

مة( ٓ َيـػل أن ٕولل إرحام وٓية، بعد العصبات،  قؾت: ققلف: )ُمَؼدَّ

 يف حال وجقدهؿ أو يف حال إطضالفؿ.

 

 

 

                                                 

 ،ظؿرو ثـا أبق شعقد بـ أيب :( ؿال14063) ىأخرجف افبقفؼل ذم افؽز فقه ضعف: (1)

ظـ  ،حدثـا أبق أشامة ،حدثـا أمحد بـ ظبد الؿقد ،أخزكا أبق افعباس حمؿد بـ يعؼقب

ـُ ظـ شؾؿة ب ،شػقان ظـ  ؿال : وجدت ذم ـتاب أيب ،ديْ قَ ظـ معاوية بـ ُش  ،ؾقْ فَ ـ 

 .ؾذـر ؿقفف ...ظع

 ومل يكح بافتحديث . ،فؽـف مدفس وأبق أشامة وإن ـان ثؼة 

 (.2/241) ( بدائع افصـائع2)
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 لقك ماوالفم بالتػصقل:يو

 ف:األحـا

 اال الؽاساين:

 :واختؾػوا يف غقر العصبات

حتك لؿ يتقارثا بذلؽ  ،ؼال أبق يقسػ ومحؿد: ٓ يجقز إكؽاحفف 

 بة.َص ويؼػ طؾك إجازة العَ  ،الـؽاح

  .وطـ أبل حـقػة فقف روايتان

أن طصقبة القلل هؾ هل شرط لثبقت  ،وهذا يرجع إلك ما ذكركا

 ؟ القٓية؟ مع اتػاقفؿ طؾك أهنا شرط التؼديؿ

وهل رواية الحسـ طـ أبل  ،فعـدهؿا هل شرط ثبقت أصؾ القٓية

 (.بةَص إٓ العَ  ج الصغقرةزوِّ ٓ يُ )فنكف روى طـف أكف قال:  ،حـقػة

أهنا لقست بشرط لثبقت  -وروى أبق يقسػ ومحؿد طـ أبل حـقػة 

كف إذا كان إحتك  ،وإكؿا هل شرط التؼدم طؾك قرابة الرحؿ أصؾ القٓية.

بة َص ؿة طَ وإن لؿ يؽـ ثَ  ،بة وٓية اإلكؽاحَص ثبت لغقر العَ ٓ تَ  بةَص هـاك طَ 

كحق إم وإخت  :مـ الرجال والـساء ،فؾغقر العصبة مـ الؼرابات
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ج مؿـ يرث زوِّ إذا كان الؿُ  ،وٓية التزويج، إقرب فإقرب -والخالة

 .وهق الرواية الؿشفقرة طـ أبل حـقػة ،جزوَّ الؿُ 

الـؽاح )أكف قال:  -رضل اهلل طـف  -ي طـ طؾل وِ رُ  )وجف( ققلفؿا ما 

ؾ الجـس ابَ بة: ٕكف قَ َص كؾ كؽاح إلك كؾ طَ  ضقَّ فَ  (باتَص إلك العَ 

 فقؼتضل مؼابؾة الػرد بالػرد. ،عؿْ بالجـس أو بالجَ 

بات حال وجقد َص إن الـؽاح إلك العَ  ،وكحـ بف كؼقل اال الؽاساين:

 .(1)واهلل أطؾؿ .وٓ كَلم فقف ،بةَص العَ 

يتؼدم إقرب مـفؿ  ،فالقٓية لفؿ ،بةَص ؿة طَ فؿا دام ثَ  ال رحؿه اهلل:وا

 .(2)طؾك إبعد

 الؿالؽقة:

إن ذا الرأي مـ أهؾفا الرجؾ مـ  :وقال ابـ كافع طـ مالؽ :اال سحـون

 .(3)بةَص العَ 

 

                                                 

 (.2/241بدائع افصـائع ) (1)

 (.2/250) افسابؼ( 2)

 (.2/150اددوكة ) (3)
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 :الشافعقة

َٓ لَِجد  َأبِل ُأم   اال الشافعي: ُمِّ َو ْٕ َيَة لَِبـِل ا َٓ ـْ َطَصَبةٌ إْن لَ  ،َٓ ِو  :ْؿ َيُؽ

 َ
ِ
َيَة لِْؾَعَصَبةِ ٕ َٓ  .(1)نَّ اْلِق

 اال ابن ادامة:

كإخ مـ إم، والخال،  :بات مـ إقاربَص وٓ وٓية لغقر العَ  فصل:

 وكحقهؿ.  ،د أبل إموطؿ إم، والجَ 

كص طؾقف أحؿد يف مقاضع. وهق ققل الشافعل، وإحدى الروايتقـ طـ 

ـ يرث بػرض أو تعصقب يؾل: ٕكف مـ أن كؾ مَ  :والثاكقة أبل حـقػة. 

  .أهؾ مقراثفا، فقلقفا كعصباهتا

غ الـساء كص الحؼائؼ، فالعصبة ؾَ إذا بَ )وي طـ طؾل، أكف قال: ما رُ  :ولـا

 .((الغريب))د، يف قْ بَ رواه أبق طُ  (إذا أدركـ ،كلَ وْ أَ 

 .(2)فلشبف إجـبل ،وٕكف لقس مـ طصباهتا

 .(3بة)َص العَ  :وإولقاء ،ح ٓ يجقز إٓ بقللفالـؽا اال ابن الؿـذر:

                                                 

 (.14/ 5فؾشاؾعل ) ،مإُ  (1)

 (.7/16( ادغـل )2)

 (.1/297( اإلؿـاع )3)
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 .باتَص العَ  طـد طدم القٓية يف حؼ لفؿ إرحام لولِ أُ  أن :الثاين الؼول

 .اهلل رحؿه حـقػة مبي عن الؼولقن محد و و 

 .والؿعؼول واأل ر بالؽتاب دلستَ او

 :الؽتاب -مواًل 

ََياَمك َوَأْكؽُِحقا}: تعالك قال ْٕ  .[32 :الـقر] {مِـُْؽؿْ  ا

وٓية الـؽاح طؾك العؿقم  تتبَ بات وغقرهؿ، فثَ َص مـ غقر فصؾ بقـ العَ 

 لقؾ.ـ ُخص بدإٓ مَ 

 األ ر: - اكًقا

 .(1)ابـتفاأكف أجاز تزويج امرأتف  -طـ ابـ مسعقد رضل اهلل طـف يورُ  

 : الؿعؼول -ا الثً 

لؾشػؼة اطتبارها يف وٓية الـؽاح، وهل كؿا تقجد يف  إن :اال السرخسي

 .(2)إم: لقجقد سببفا وهق الؼرابةابة إب تقجد كذلؽ يف قرابة قر

 

 

                                                 

 ا.مل أجده ةمسـًد  (1)

 (.4/223فؾرسخيس ) ،كظر ادبسقطا( 2)
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 ودوكك ماوال م ل العؾم:

يعـل  ،مـف والرجؾ مـ طرض الـسب إذا لؿ يؽـ أقرب اال السرخسي:

 .باتَص بف العَ 

فعؾك ققل أبل  ،فلما ذوو إرحام كإخقال والخآت والعؿات 

طـد طدم  ،ية التزويجثبت لفؿ وٓيَ  -رحؿف اهلل تعالك  -حـقػة 

 (.1ا)بات استحساكً َص العَ 

 اال الحافظ ابن حجر رحؿه اهلل:

  :اختؾػقا يف القلل :قال ابـ بطال

 ،والشافعل ،والؾقث ،والثقري ،ومـفؿ مالؽ -فؼال الجؿفقر

ولقس لؾخال وٓ والد إم  .بةَص إولقاء يف الـؽاح هؿ العَ  :-وغقرهؿ

 .وٓية -ءوكحق همٓ ،وٓ اإلخقة مـ إم

واحتج إهبري بلن الذي يرث القٓء  .هؿ مـ إولقاء :وطـد الحـػقة 

 .(2)فذلؽ طؼدة الـؽاح :قال .بة دون ذوي إرحامَص هؿ العَ 

 

                                                 

 (.223( ادبسقط )1)

 (.187/ 9ؾتح افباري ) (2)



   اإليضاح ألحكام الوالية يف النكاح    

 

233  

 

 خان:حسن ديق اال ِص 

 .بةَص والقلل طـد الجؿفقر هق إقرب مـ العَ 

 وي طـ أبل حـقػة أن ذوي إرحام مـ إولقاء. ورُ  

إن إولقاء هؿ  :ل التعقيؾ طؾقف طـدي هق أن يؼالالذي يـبغ :ماول

ؾحؼفؿ الغضاضة إذا تزوجت بغقر الذيـ يَ  ،إدكك فإدكك ،قرابة الؿرأة

 ،باتَص وهذا الؿعـك ٓ يختص بالعَ  .ج لفا غقرهؿزوِّ وكان الؿُ  ،كػء

وذوي إرحام كابـ  ،كإخ ٕم ،(1)بؾ قد يقجد يف ذوي السفام

ضاضة معفؿا أشد مـفا مع بـل إطؿام وربؿا كاكت الغ .البـت

 .وكحقهؿ

كؿا أكف ٓ وجف  ،باتَص فَل وجف لتخصقص وٓية الـؽاح بالعَ  

 .(2)الـؼؾـ زطؿ ذلؽ فعؾقف الدلقؾ أو ومَ  .لتخصقصفا بؿـ يرث

 

                                                 

ب أن يتعؼب هذا تعؼ  ودُ  :ؿال صقخـا أبق ظبد اهلل مصطػك بـ افعدوي :أمحد()قؾت  (1)

  !قؾ ظؾقف؟وأيـ افدف :ؾقؼال فصاحبف .اافتعريػ أيًض 

ؼ صقخـا هبذا ؾ  ؾؼد ظَ  ،بتحؼقؼ صقخـا (3/340ؾسقد شابؼ )ف ((ـةؾؼف افس  ))كظر ا

 ديؼ خان . ـلم ِص  افتعؾقؼ ذم اهلامش ظذ

 (.12/ 2ادعرؾة ) /ط .رشح افدرر افبفقة ،افروضة افـدية (2)
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 الترجقح:

 أققل: -رحؿفؿ اهلل -وبعد طرض أققال أهؾ العؾؿ

بات َص أن العَ أي  ،ققل الجؿفقرهق  -واهلل أطؾؿ -الذي يترجح لي

 .إرحام لولِ ك بتزويج الؿرأة مـ أُ لَ وْ أَ 

تـتؼؾ  ،عقا الؿرأة مـ الزواج بالؽػءـَ بات أو مَ َص العَ  تلؽـ إن ُطدم 

 .السؾطان كوٓ تـتؼؾ إل ،إرحام لولِ ُٕ  ذٍ ئالقٓية حقـ

 واهلل أطؾؿ. .بْس بات فحَ َص العَ  ك يققػ القٓية طؾهذا وٓ أطؾؿ دلقًَل  

 غاية:فالدة مفؿة لؾ

  .طـد الجؿفقر ،آبـ داخؾ يف أولقاء الؿرأة

  .وخالػ يف ذلؽ اإلمام الشافعل وأبق محؿد بـ حزم

  .وققل الجؿفقر أققى وأصح بَل شؽ

 اال ابن مبي الخقر الشافعي:

إٓ أن يؽقن  ،فاابـُ  ج الؿرأةَ زوِّ )وٓ يُ   : تعالىرحؿه اهلل -اال الشافعي 

ٓ وٓية لف طؾك أمف يف الـؽاح مـ جفة وجؿؾة ذلؽ: أن آبـ    ة.طصب

 البـقة(.
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   -وقال مالؽ، وأبق حـقػة وأبق يقسػ ومحؿد، وأحؿد وإسحاق

 .(1)ت لف طؾقفا وٓية الـؽاح بالبـقةثبيَ  :-رحؿفؿ اهلل

 زم:حاال ابن 

َفا، ،َوَلْقَس َوَلُد اْلَؿْرَأِة َولِق ا َلَفا ـَ َطؿِّ َّٓ إْن َكاَن اْب ل اْلَؼْقِم َٓ َيُؽقُن فِ  إ

َواِج  .َأْقَرُب إَلْقَفا مِـْفُ   .َوَمْعـَك َذلَِؽ  َأْن َيْلَذَن َلَفا فِل الزَّ

ـَ  َفنِْن َأَبك   ْذِن َلَفا َأْولَِقاُؤَها مِ ْؾَطانُ  ،اإْلِ َجَفا السُّ  (.2)َزوَّ

 :اال ابن  بقرة

 ج أمف؟زوِّ هؾ لف أن يُ  ،واختؾػقا يف آبـ

 .يجقز :فؼال أبق حـقػة ومالؽ وأحؿد

 .(3)ٓ يجقز :وقال الشافعل 

الؿرأة داخؾ يف  فقلدُ  :ققل الجؿفقرهق الراجح  :محؿد()اؾت   

  .بتفاَص وهق مـ طَ  ،فائأولقا

 

                                                 

 (.168/ 9افبقان ذم مذهب اإلمام افشاؾعل ) (1)

 (.25/ 9 )ذ  حَ ادُ  (2)

 (. 2/168إمجاع إئؿة إربعة واختلؾفؿ )( 3)
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 ترتقب األولقاء:                                         

فػل هذه الؿسللة كـظر  ،باتَص بعد أن تبقـ أن إحؼ بقٓية الؿرأة العَ 

 .باتَص ب العَ رتتتكقػ 

 يف الؿسللة مباحث:

 .و ذا لؾثقب ؟نبب مم االم األؼدَّ أ  ل يُ 1

 ن أل ل العؾم:يف الؿسللة اوال

 .وهذا لؾثقب ،بـ يف وٓية الؿرأةآ كتؼديؿ إب طؾ الؼول األول:

 .ومحؿد بـ الحسـ مـ الحـػقة ،الشافعقة والحـابؾة وبف قال

 لقك ماوالفم بالتػصقل:يو

 الشافعقة:

 .(1))وٓ وٓية ٕحد مع أب(  الشافعي: اال

 

 

                                                 

 .(14/ 5إم فؾشاؾعل ) (1)

 
 
) 
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 الحـابؾة:

 اال ابن ادامة:

 أبقها( . -الـاس بـؽاح الؿرأة الحرة قال: )وأحؼ :مسللة

ة ٓ وٓية ٕبقفا طؾقفا، وإكؿا مَ د الؿرأة بالحرة هاهـا: ٕن إَ قَّ إكؿا قَ  

 ولقفا سقدها. بغقر خَلف طؾؿـاه. 

 وٓ وٓية ٕحد معف.  .بتزويجفا أبقهاالؿرأة الحرة، فلولك الـاس  وأما

 .أبل حـقػةوهبذا قال الشافعل. وهق الؿشفقر طـ 

وقال مالؽ والعـربي، وأبق يقسػ، وإسحاق، وابـ الؿـذر: آبـ  

بالؿقراث وأققى  ك مـفلَ وْ لك. وهق رواية طـ أبل حـقػة: ٕكف أَ وْ أَ 

 .(1)دهولفذا يرث بقٓء أبقف دون َج  :اتعصقبً 

  .مدلتفم

 .ـة والؿعؼولاستدلوا بالؽتاب والس  

 الؽتاب: -مواًل 

 .[91]إكبقاء:  {ا َلُف َيْحَقكَوَوَهْبـَ  }: كقال تعال

                                                 

 (.13/ 7ادغـل ) (1)
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ًة َصقَِّبًة إِكََّؽ َسِؿقُع  }: طؾقف السَلم وقال زكريا يَّ ـْ َلُدْكَؽ ُذرِّ
َربِّ َهْب لِل مِ

َطاءِ   .[38]آل طؿران:  {الدُّ

ـْ َلُدكْ  }وقال:  
 .[5]مريؿ:  {َؽ َولِق اَفَفْب لِل مِ

ِذي َوَهَب لِل َطَؾك اْلؽَِبِر  } :طؾقف السَلم قال إبراهقؿو ِف الَّ اْلَحْؿُد لِؾَّ

َطاءِ   .[39]إبراهقؿ:  {إِْسَؿاِطقَؾ َوإِْسَحاَق إِنَّ َربِّل َلَسِؿقُع الدُّ

 .(1)ذه أيات أن القلد مقهقب ٕبقفت هببَ فثَ  :االوا 

 .ادٓل هبذه أيات لقس صريحً بلن آست :وُمجقب عؾقفم

 َت كْ أَ )): -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  - بؼقلفاستدلقا  ـة:من الس   -ا اكقً 

َ  َؽ الُ مَ وَ 
ِ
 .(2)((قَؽ بِ ٕ

                                                 

 (.7/13)كظر ادغـل( ا1)

  يف أشاكقده ةمؼال:( 2)

ر  اهلل  شبعة ةمن الصحابة -صذ اهلل ظؾقه وشؾم ى هذا احلديث ظن رشول اهلل و  قد ر  

رة، وابن ةمسعود، وظائشة، وابن ؿح ق، وش  ديوأبو بؽر الص   ،بن ظبد اهلل جابر :وهم ظـفم،

 .ظؿر، وظبد اهلل بن ظؿرو بن العاص

 ودوكك هذه الطريف : 

 .  وةمرشًّل ةمتصًّل  يوفؼد رح  ر  اهلل ظـفام، ني  أةما حديث جابر بن ظبد اهلل2

مـ ضريؼ ظقسك بـ يقكس ؿال: حدثـا  ،( وؽره2291) فؾلخرجف ابـ ماج :أةما ادتصل

 .بف ،امرؾقظً  ،د بـ ادـؽدر، ظـ جابر بـ ظبد اهلليقشػ بـ إشحاق، ظـ حمؿ
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كظر هتذيب افتفذيب ا .ـام ؿال افعؼقع ،إٓ أكف خيافػ ذم حديثف ،ويقشػ وإن ـان ثؼة 

(11  /409). 

 ،( مـ ضريؼ ادـؽدر بـ حمؿد، ظـ أبقف، ظـ جابر15752وأخرجف افبقفؼل ذم افؽزى ) 

 .بف ،امرؾقظً 

 :وؿال الاؾظ ذم افتؼريب .وؽرهؿ ...ائلَس وافـ   ةظرْ غ وأبق زُ عِ ػف ابـ مَ ع  َض  (ادـؽدر)و

  . الديثغ  فَ 

ظـ حمؿد بـ  ،( مـ ضريؼ  أبان بـ تغؾب6/139دي ذم افؽامؾ )وأخرجف ابـ ظَ 

 .بف ،امرؾقظً  ،ظـ جابر ،ادـؽدر

 ومـ حديث أبان بـ تغؾب .وهذا الديث رواه ظـ ابـ ادـؽدر مجاظة: ديثؿ ؿال ابـ ظَ  

 وظـ زهر ظامر بـ مطر. ،مل يروه ؽر زهر ،ؽريب

وشعقد  .( مـ ضريؼ هشام بـ ظروة22694لخرج ابـ أيب صقبة )ؾ أةما الطريق ادرشل:

  .( مـ ضريؼ افثقري16628وظبد افرزاق ) . ( مـ ضريؼ ابـ ظققـة2290بـ مـصقر )

 .مرشًل  صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ثلثتفؿ ظـ حمؿد بـ ادـؽدر ظـ افـبل

أبق حاتؿ وافدارؿطـل  :وؿد رجح اإلرشال هذا فادرشل بّل صك أصح، ظذو 

 .وؽرهؿ ...وافبقفؼل

( 15754ؾلخرجف افبقفؼل ذم افؽزى ) ر  اهلل ظـه: ديقني  أةما حديث أيب بؽر الص  2

ادـذر بـ زياد افطائل، كا إشامظقؾ بـ أيب  ظـ افػقض بـ وثقؼظـ مـ ضرق  ،وؽره

افدارؿطـل: ظـف ؿال  (ادـذر)و .بف ،امرؾقظً  ،ظـ أيب بؽر ،أيب حازمخافد، ظـ ؿقس بـ 

 مسوك الديث.
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ع ذم قْ ؼَ ( وافعُ 4593ؾلخرجف افبزار ) ر  اهلل ظـه:  دح ـْ رة بن جح ؿح ني أةما حديث ش  3

ظبد اهلل بـ إشامظقؾ، ؿال: حدثـا  اجلقداينإشامظقؾ  ( مـ ضريؼ أيب2/234افضعػاء )

 .بف ،امرؾقظً  ،رةؿُ ظـ َش  ،ـظـ الس ،جرير بـ حازم

 .ع ظذ يشء مـ حديثفتابَ ع: مـؽر الديث، ٓ يُ قْ ؼَ ؿال افعُ  (ظبد اهلل بـ إشامظقؾ)وؾقف   

( مـ 10/81ؾلخرجف افطزاين ذم افؽبر ) ر  اهلل ظـه: ني أةما حديث ابن ةمسعود4

بـ جامع،  لنقْ ضريؼ معاوية بـ حيقك، ظـ إبراهقؿ بـ ظبد الؿقد بـ ذي محاية، ظـ ؽَ 

 .بف ،امرؾقظً  ،ظـ ابـ مسعقد ،ظـ محاد، ظـ إبراهقؿ، ظـ ظؾؼؿة

 .ػف افدارؿطـل وؽر واحدع  َض  (معاوية بـ حيقك)وؾقف  

  .ؾقف مؼال (محاد بـ أيب شؾقامن)و 

ؿال أيب: إكام هق: محاد، ظـ  :( فؼال272/ 4م هذا اإلشـاد أبو حاتم يف العؾل )ه  وو  

 .((ؾ افرجؾ مـ ـسبفـَ إن أضقب ما أَ ))ـ ظائشة، ظـ افـبل: إبراهقؿ ، ظـ إشقد، ظ

 بـ ْغ َص ( مـ ضريؼ  ُح 410بان )ؾلخرجف ابـ حِ  ر  اهلل ظـفا: ني أةما حديث ظائشة5 

ـَ  ،حدثـا افػضؾ بـ مقشك ،ادثـك ادروزي ظـ ظائشة  ،ظـ ظطاء ،سانقْ ظـ ظبد اهلل بـ 

 .بف ،امرؾقظً  ،اهلل تعاػ ظـفا ريض

ـَ ظبد اهلل )و   .ضعقػ الديث (سانقْ بـ 

 ،حدثـا وـقع ،ظبد افرمحـ( مـ ضريؼ السـ بـ 3/190دي ذم افؽامؾ )وأخرجف ابـ ظَ 

 .بف ،امرؾقظً  ،ظـ ظائشة ،ظـ هشام بـ ظروة، ظـ أبقف

  .وهذا حديث فقس فف أصؾ ظـ وـقع :ديؿال ابـ ظَ 

 هذا حديث مـؽر. :(4/265ؿال أبق حاتؿ ذم افعؾؾ )و

 (.14/194ذم افعؾؾ إرشافف ) ورجح افدارؿطـل
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 الؿعؼول:- الًثا

 :ا وأشد شػؼة، فقجب تؼديؿف يف القٓيةإب أكؿؾ كظرً  قالقا: إن

 .دكتؼديؿف طؾك الجَ 

                                                                                                                                                       

 قمـ ضر( 5731ذم مسـده ) ؾلخرجف أبق يعذ ر  اهلل ظـفام: ني أةما حديث ابن ظؿر6

 .بف ،امرؾقظً  ،ظـ أيب إشحاق، ظـ ابـ ظؿر يزرِ أيب َح  ظـ

  .ضعػف ي  افراجح فد (يزرِ أبق َح )و 

 .(576كظر جامع افتحصقؾ )ا .مل يسؿع مـ ابـ ظؿر (إشحاق قأب)و

 ظؾتان . فاتانؾ 

( 3530ؾلخرجف أبق داود ) ر  اهلل ظـفام: هلل بن ظؿرو بن العاصاني أةما حديث ظبد 7

( وابـ أيب صقبة 2/214( )2/204(، )2/179( وأمحد ذم ادسـد )2292) فوابـ ماج

  .بف ،امرؾقظً  ،دهظـ َج  ،ظـ أبقف ،مـ ضريؼ ظؿرو بـ صعقب ،( وؽرهؿ22708)

 ؾػ ؾقفا أهؾ افعؾؿ،ختَ ا (دهعقب ظـ أبقف ظـ َج ظؿرو بـ ص)وشؾسؾة  :أمحد()قؾت 

فضعػ وظدم إػ اذم هذا الديث  فافؽـ .مل ختافػ أهنا شؾسؾة حسـة ما ي  وافراجح فد

  ة.فؽقن هذا الديث خيافػ ظؿقمات افؼيع :بقل أؿربافؼَ 

 .عقْ ؼَ ػف اإلمام افشاؾعل، واإلمام افعُ ع  وؿد َض 

 ا.أن يف أشاكقده ضعػً  (قك()أكت وةمالك ٕب) :فاحلاصل يف حديث 

حمؿد بن ظبد  أخقـا ر رشالةظ  ـْ تح ودزيد ةمن التوشع يف ضرقه وفؼفه  وأقوال العؾامء فقه،  

 .م هلا صقخـاد  ق  وففي رشالة كافعة   ،ةقدراشة فؼفقة حديه ،اجلواد يف هذا احلديث

 .وباهلل التوفقق 
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ف، فقؾقف يف سائر ما ثبتت وٕن إب يؾل ولده يف صغره وسػفف وجـقك

 .بخَلف وٓية آبـ .القٓية طؾقف فقف

، وجاز لف أن يشرتي لفا مـ مالف ولف مـ ولذلؽ اختص بقٓية الؿال 

 .بخَلف غقره .، إذا كاكت صغقرةمالفا

 .ك مـ العؽسلَ وْ وٕن القٓية احتؽام، واحتؽام إصؾ طؾك فرطف أَ 

 ،ولفذا  يرث الصبل والؿجـقن :الـظرعترب لف ق الؿقراث، فنكف ٓ يُ ارَ وفَ 

 .ولقس فقف احتؽام وٓ وٓية طؾك الؿقروث، بخَلف ما كحـ فقف

 .إب يف القٓية لؾؿرأة الثقب كبـ طؾم آُيؼدَّ  :الؼول الثاين

وإسحاق بـ راهقيف، وابـ ، وأبق يقسػ ،وأبق حـقػة ،وبف قال الؿالؽقة

 الؿـذر.

 .ـة والؿعؼولواد استدلوا بالس  

 :ـةالس   -مواًل 

 
ِ
 َرُسقُل اهلل

َّ
ـْ ُأمِّ َسَؾَؿَة َقاَلْت: َدَخَؾ َطَؾل َبْعَد َوَفاِة َأبِل َسَؾَؿَة،  َط

ـْ َأْولَِقائِل  َفَخَطَبـِل إَِلك َكْػِسل،
، إِكَُّف َلْقَس َأَحٌد مِ

ِ
َفُؼْؾُت: َيا َرُسقَل اهلل
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َٓ َغائٌِب َيْؽَرُه َذلَِؽ َلْقَس مِـُْفْؿ َشاِهٌد  إِكَّفُ )) َشاِهًدا. َفَؼاَل: . َقاَلْت:  ((َو

 َصؾَّك اهلُل َطؾَ 
َّ
ِج الـَّبِل َجَفاُقْؿ َيا ُطَؿُر، َفَزوِّ  .(1)ْقِف َوَسؾََّؿ. َفَتَزوَّ

الؿعؼول: - اكًقا  

ولفذا يرث بقٓء أبقف  :اك مـف بالؿقراث وأققى تعصقبً لَ وْ أَ  ٕكف االوا:

 .دهدون َج 

 لقك ماوالفم رحؿفم اهلل:يو

 ألحـاف:ا

 اال السرخسي:

أيفؿا أحؼ  ،يف إب وآبـ -رضل اهلل طـفؿ  -ؾػ أصحابـا ثؿ اختَ 

 ؟بالتزويج

: آبـ أحؼ: ٕكف -رحؿفؿا اهلل تعالك  -فؼال أبق حـقػة وأبق يقسػ  

م يف العصقبة، أٓ ترى أن إب معف يستحؼ السدس بالػريضة دَّ ؼَ مُ 

  ؟!فؼط

ك: ٕن وٓية إب تعؿ لَ وْ إب أَ  :-رحؿف اهلل تعالك  -وقال محؿد 

وٕن إب يـظر لفا  .ثبت لَلبـ القٓية يف الؿالفَل يَ  ،الؿال والـػس

                                                 

 تؼدم خترُيف. ضعقف: (1)
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وبعد هذا  .ا يف القٓيةمً دَّ ؼَ مُ  فؽان إب ،وآبـ يـظر لـػسف ٓ لفا ،طادة

 .(1)الرتتقب يف إولقاء لفا كالرتتقب يف أولقاء الصغقرة

 :الؿالؽقة

 :((كةدوَّ الؿُ ))جاء يف 

 آبـ أم إب؟ ؟ك بنكؽاحفالَ وْ ـ أَ قؾت: فؿَ 

 .(2)ك بنكؽاحفا وبالصَلة طؾقفالَ وْ قال: قال مالؽ: آبـ أَ 

 ب:الَّ اال ابن الَج 

وكذلؽ ابـ  .ك بنكؽاح أمف مـ أبقفالَ وْ قال مالؽ يرحؿف اهلل: وآبـ أَ 

ثؿ القٓية  .ادهك بف مـ َج لَ وْ ك بف مـ أبقفا. وإخ، وابـ إخ أَ لَ وْ آبـ أَ 

 .(3)بات يف الؿقاريثَص بة طؾك ترتقب العَ رتَّ بعد ذلؽ مُ 

 اال  فاب الدين الـػراوي الؿالؽي:

محؾ تؼديؿ آبـ طؾك إب ما لؿ تؽـ الثقب يف حجر أبقفا أو وصقفا 

 .طؾك آبـ ؾٌّ م كُ ؼدَّ وإٓ فقُ  .ـاء طؾك أكف يف مـزلة إببِ  ،أو مؼدم قاضٍ 

                                                 

 .(220/ 4ادبسقط ) ( 1)

(2 )(2/105.) 

 (.1/312افتػريع ذم ؾؼف اإلمام مافؽ بـ أكس ) (3)
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م دِّ وإٓ قُ  ،ـ زكا ولؿ تثقب قبؾف بـؽاحيؽـ آبـ مِ  ما لؿ :اومحؾف أيًض  

 .(1)إب لبؼاء جربه طؾقفا

  ف:إسحاق بـ راهقي قال

ـ أحؼ بالؿرأة أن يزوجفا؟قؾت: مَ   

فنن  .ثؿ طؿفا ،ثؿ ابـ أخقفا ،ثؿ إخ ،قال أحؿد: أبقها، ثؿ آبـ

 د كان الجَ اجتؿع إخ والجَ 
َّ
 أو آبـ فآبـ أطجب  .د أطجب إلل

َّ
  .إلل

 .(2)ك ثؿ إبلَ وْ قال إسحاق: كؾف كؿا قال، إٓ أن آبـ أَ 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

  .( 8/ 2افػقاـف افدواين ظذ رشافة ابـ أيب زيد افؼرواين )  (1( 

 (.1498/ 4مسائؾ اإلمام أمحد وإشحاق بـ راهقيف ) (2)
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 الترجقح:

 ،م يف وٓية الؿرأة الثقبدَّ وبعد طرض أققال أهؾ العؾؿ يف أيفؿا ُيؼَ  

تؼديؿ أي:  ،هق ققل الشافعقة والحـابؾة يَّ فالراجح لد ؟إب أو إبـ

  .إب

 قٌل ئُ ْس مَ وَ  اعٍ رَ  ؿْ ؽُ ؾُّ كُ )) :بف حديثومؿا قد ُيستدل  .وهذا لألدلة العامة

 قَّ طِ رَ  ـْ طَ 
 فِ تِ قْ ل بَ فِ  اعٍ رَ  ُؾ ُج الرَّ فَ )) ف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ: إلك ققل ((فِ تِ

 قَّ طِ رَ  ـْ طَ  قٌل ئُ ْس مَ وَ 
 .(1)((فِ تِ

إن الؿرأة قد خرجت مـ رطاية أبقفا  :ع فقؼولـازِ ع مُ ـازِ واد يُ  

 !!بزواجفا

ًٓ إب ُيؼدَّ ن إ فلاول: الؽــي معود مؽررً   وإن  .ا لف وتؽريؿً م إجَل

 .أطؾؿ واهلل .القلد فالعؼد صحقح فاجوَّ زَ 

 

 

 

 

                                                 

 (.1829(، ومسؾؿ)893أخرجف افبخاري ) متػؼ ظؾقف: (1)
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 ؟د يف والية الؿرمةم االبن مو الَج ؼدَّ  ل يُ                      

 :رميقن ىؾعؾف م ل العؾم يف  ذه الؿسللة اختَ 

 .م االبنؼدَّ : يُ الرمي األول

إسحاق بـ وققل  ،ـ حـبؾورواية طـ أحؿد ب وهذا ققل الؿالؽقة، 

  .يقسػ مـ الحـػقة لراهقيف، وأب

  :ويلقك ماوالفم رحؿفم اهلل

 الؿالؽقة :

 ب:الَّ اال ابن الُج 

وكذلؽ ابـ  .ك بنكؽاح أمف مـ أبقفالَ وْ قال مالؽ يرحؿف اهلل: وآبـ أَ 

ثؿ القٓية  .دهاك بف مـ َج لَ وْ ك بف مـ أبقفا. وإخ وابـ إخ أَ لَ وْ آبـ أَ 

 .(1)بات يف الؿقاريثَص بة طؾك ترتقب العَ رتَّ ذلؽ مُ بعد 

 

 

                                                 

 .(363/ 1افتػريع ذم ؾؼف اإلمام مافؽ بـ أكس ) (1)

 
 
) 
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  :اول اإلمام محؿد ويسحاق بن را ويه

د. م طؾك الجَ دَّ ؼَ أن آبـ مُ  :وطـ أحؿد رواية أخرى اال ابن ادامة:

 .(1)ؿا تؼدمـ وافؼف: لِ وهق ققل مالؽ ومَ 

 ـ أحؼ بالؿرأة أن يزوجفا؟قؾت: مَ  :اال يسحاق بن را ويه

فنن  .ثؿ طؿفا ،ثؿ ابـ أخقفا ،ثؿ إخ ،ها، ثؿ آبـقال أحؿد: أبق

 كان الجَ  ،داجتؿع إخ والجَ 
َّ
أو آبـ فآبـ أطجب  ،د أطجب إلل

 
َّ
 .إلل

 .(2)ك ثؿ إبلَ وْ قال إسحاق: كؾف كؿا قال، إٓ أن آبـ أَ  

 اول مبي يوسف من الحـػقة:

 ك.لَ وْ بـ أَ قال أبق يقسػ: آ ،د وآبـإذا اجتؿع الجَ  اال الؽاساين:

 .(3)كلَ وْ د أَ وقال محؿد: الجَ 

 

 

                                                 

 .(14/ 7ادغـل ) (1)

 (.877)(1498/ 4مسائؾ اإلمام أمحد وإشحاق بـ راهقيف )  (2)

 .(250/ 2بدائع افصـائع ذم ترتقب افؼائع ) (3)
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 .مد ُيؼدَّ الجَ   الثاين: الرمي

  .والحـابؾة، ومحؿد بـ الحسـ مـ الحـػقة وهق ققل الشافعقة، 

 :رحؿفم اهلل ويلقك ماوالفم

 الشافعقة: 

فنذا مات  ،رحؿف اهلل تعالك( : وٓ وٓية ٕحد مع أب )قال الشافعل

 .(1د أبق إب)فالجَ 

 ابؾة:الحـ

د أبا إب وإن طؾت درجتف، ففق أحؼ بالقٓية مـ الجَ  اال ابن ادامة:

 .(2)لقاءآبـ وسائر إو

  

 

 

 

 

                                                 

 (.14/ 5إم فؾشاؾعل ) (1)

 (.14/ 7ادغـل ) (2)
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 :لحاصل والراجح يف الؿسللةا

ا يف ٓ أطؾؿ فقفا كص   -هذه الؿسللة وبعد دراسة لفا :محؿد()اؾت 

اهلل طؾقف وسؾؿ ـ وإكؿا هل  ككتاب اهلل، وٓ طـ رسقل اهلل ـ صؾ

 .دات طؾؿاءاجتفا

وهق  .دمقن آبـ طؾك الجَ ُيؼدِّ  -كؿا سبؼ -فإكثرون مـ أهؾ العؾؿ 

 .يَّ الظاهر لد

 .-واهلل أطؾؿ -فقؿا يبدو لل ،العؼد صحقحن فنج أحدهؿا وَّ وإن زَ  
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 ؟د مو األخ يف والية الؿرمةم الَج  ل ُيؼدَّ                     

  ال ة ماوال:  ىؿسللة عؾال ذه ؾف م ل العؾم يف اختَ 

 .كلَ وْ د أَ الجَ  الؼول األول:

وإسحاق بـ  الشافعل، وأحؿد،ووهق ققل الجؿفقر مـ  الحـػقة،  

  .راهقيف

 ويلقك ماوالفم:

 األحـاف:

ك مـ إخ ٕب وأم، وإخ لَ وْ إب وإن طَل أَ  قد أبوالجَ  اال الؽاساين:

 .(1)هؽذاو ...ك مـ العؿلَ وْ أَ 

 الشافعقة:

فنذا مات  ،وٓ وٓية ٕحد مع أب (:-رحؿه اهلل تعالى  -لشافعي )اال ا

 .(2)ٕن كؾفؿ أب :دد أبق الجَ فنذا مات فالجَ  ،د أبق إبفالجَ 

                                                 

 (.250/ 2بدائع افصـائع ) (1)

 (14/ 5إم فؾشاؾعل ) (2)

 
 
) 
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 َلك.وْ إخ أَ  الؼول الثاين:

 .وهق ققل اإلمام مالؽ بـ أكس 

 ة:كدوَّ جاء يف الؿُ 

 .مالؽد طـد ك مـ الجَ لَ وْ د؟ قال: إخ أَ ك أم الجَ لَ وْ أَ  فإخقؾت: 

 .(1ك)لَ وْ د يف ققل مالؽ؟ قال: ابـ إخ أَ ك أم الجَ لَ وْ قؾت: فابـ إخ أَ 

 .ج جاز الزواجوَّ أيفؿا زَ   الؼول الثالث:

يقسػ ومحؿد بـ الحسـ  وققل أبلوهق ققل طـ أحؿد بـ حـبؾ،  

  .أبل حـقػة لصاحبَ 

 :رحؿفم اهللويلقك ماوالفم 

سقاء: ٓستقائفؿا يف د وإخ وطـ أحؿد أن الجَ  اال ابن ادامة:

الؿقراث بالتعصقب، واستقائفؿا يف الؼرابة، فقجب أن يستقيا يف القٓية 

ر، فاستقيا يف سؼط أحدهؿا بأَخ بتان ٓ يَ َص وٕهنؿا طَ  .كإخقيـ

 .(2)القٓية كإخقيـ

                                                 

(1) (2 /105.) 

 (.14/ 7ادغـل ) (2)
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كؿا يف  ،د وإخ سقاءالجَ  :وطـد أبل يقسػ ومحؿد اال الؽاساين:

 .(1)فؽان بؿـزلة إجـبل ،د طـدهمع الجَ فنن إخ ٓ يرث  ،الؿقراث

 الراجح:

ـة رسقل اهلل، وأيفؿا مـ كتاب اهلل وٓ مـ ُس  آ أطؾؿ يف الؿسللة كص   

 لكؿا قال اإلمام أحؿد يف رواية ، وهق ققل أب ج يصح الزواج،وَّ زَ 

 ج الؿرأةَ وَّ فليفؿا زَ  .أبل حـقػة لصاحبَ  ،يقسػ ومحؿد بـ الحسـ

 كطؾ اوٓ أطؾؿ كص   ،صحقح  العؼد أنفلرى  ،ء لفاـ هق كػؿَ ببرضاها 

 .ؿستعانواهلل ال .بطَلكف

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 (.2/250( بدائع افصـائع )1)
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 مسللة:                                               

 ؟ن يزوجفاؿَ ف ،يذا غاب ولي الؿرمة بسػر مو كحوه              

 الؿسللة عؾى اولقن: ذه ؾف م ل العؾم يف اختَ 

 .القلل الذي يؾقف يزوجفا :الؼول األول

  .مـ الحـػقة والؿالؽقة والحـابؾة ،وهبذا قال الجؿفقر مـ الػؼفاء 

 ويلقك ماوالفم:

 :قةالحـػ

ـ هق أبعد ؿَ ل زجا ،قبة مـؼطعةفنذا غاب القلل إقرب غَ  اال الؿرغقاين:

  .جمـف أن ُيَزوِّ 

ـة إٓ مرة َأن يؽقن يف بؾد ٓ تصؾ إلقف الؼقافؾ يف السَّ  :بة الؿـؼطعةقْ والغَ 

 .(1)واحدة

 

 

 

                                                 

 (.1/60بداية ادبتدي ) (1)

 
 
) 
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 الؿالؽقة:

ا يؼقل: إذا غاب القلل فنن مالؽً  ،وأما الؿسللة الثاكقة :اال ابن ر د

اكتؼؾت القٓية إلك إبعد. وقال الشافعل: تـتؼؾ إلك السؾطان  ،إقرب

(1). 

 الحـابؾة:

ا يف مقضع ٓ يصؾ إلقف قال: وإذا كان القلل غائبً  اال الزركشي:

بتفا، َص ـ هق أبعد مـف مـ طَ جفا مَ وَّ زَ  :فَل يجقب طـف أو يصؾ ،الؽتاب

 .(2)فنن لؿ يؽـ فالسؾطان

 دلقؾفم:

 ،ا لعبد الرحؿـ بـ أبل بؽربـتً  ْت َج وَّ أهنا زَ  ،طـ طائشة، رضل اهلل طـفا

 .فا مـ الؿـذر بـ الزبقرتْ َج وَّ فَز  ،ُقَرْيَبة يؼال لفا:

ػتات طؾقف ثؾل يُ مِ أَ ): قبتف، فقجد مـ ذلؽ وقالم طبد الرحؿـ مـ غَ دِ فؼَ  

 !(.يف بـاتف؟

 !!أمرها بقده َـّ جعؾَ لـَ  !رغب؟فؼالت طائشة: أطـ الؿـذر بـ الزبقر تَ  

                                                 

 (41/ 3بداية ادجتفد وهناية ادؼتصد ) (1)

 (.57/ 5ؿل )رَ رشح افزرـق ظذ خمتك اخلِ  (2)
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فؾؿ يؼؾ طبد الرحؿـ يف  ،ؾ الؿـذر أمر بـت طبد الرحؿـ بقدهعَ فجَ  

 .(1)اا، ولؿ يروا ذلؽ شقئً ذلؽ شقئً 

لقس  :ويؼقل ،هذا الدلقؾ كعرتض معرتض طؾوقد يَ  :محؿد()اؾت  

 !!امرفقطً 

لسؾطان إلك اأن القٓية تـتؼؾ  كوأيـ الدلقؾ مـ الؿرفقع طؾ :فلاول له

  ؟!ـ بعده مَ إلك ٓ 

 كوٓ تـتؼؾ إل ،السؾطان كإذا غاب القلل تـتؼؾ القٓية إل :الؼول الثاين

 .ـ بعدهمَ 

ا مـ خروًج  :ستحب لؾسؾطان أن يلذن لؿـ يؾل القٓية أن يزوجفاويُ  

 الخَلف.

 فم:لااومويلقك 

 الشافعقة:

 اال الشقرازي:

ولؿ  ،جفا السؾطانوَّ زَ  ،ر فقفا الصَلةَص ؼْ وإن غاب القلل إلك مسافة تُ 

ولفذا لق  :ٕن وٓية الغائب باققة :جزوِّ يؽـ لؿـ بعده مـ إولقاء أن يُ 

                                                 

 تؼدم خترُيف . صحقح: (1)
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فؼام السؾطان  ،ر مـ جفتفذَ عْ وإكؿا تُ  ،جفا يف مؽاكف صح العؼدوَّ زَ 

 .تزويجفا كؿا لق حضر وامتـع مـ ،مؼامف

 فػقف وجفان: ،ر فقفا الصَلةَص ؼْ فنن كان طؾك مسافة ٓ تُ  

 .ٕكف كالحاضر :ٓ يجقز تزويجفا إٓ بنذكف :أحدهؿا 

فلشبف إذا كان  ،ر استئذاكفذَّ عَ ٕكف تَ  :يجقز لؾسؾطان أن يزوجفا :والثاين 

 .يف سػر بعقد

لؿـ  أن يلذن -ستحب لؾحاكؿ إذا غاب القلل وصار التزويج إلقفويُ  

 .خرج مـ الخَلفتـتؼؾ القٓية إلقف لقزوجفا ويَ 

ؿؾؽ التزويج هق الذي تـتؼؾ القٓية إلقف فنن طـد أبل حـقػة أن الذي يَ  

(1). 

 اال ابن مبي الخقر الشافعي:

)وإذا غاب القلل وأراد الحاكؿ  اال: -رحؿه اهلل تعالى  -الشافعي 

ن لؿ يؽقكقا أولقاء، فنن باهتا وإَص ستدطل طَ حب لف أن يَ استُ  .تزويجفا..

فذوي إرحام والؼرابات لفا، فقسللفؿ طـ  .بات..َص لؿ يؽـ لفا طَ 

 .لتستطقب بذلؽ كػقسفؿ( :حال الزوج ويستشقرهؿ يف أمره

                                                 

 (.429/ 2ادفذب ذم ؾؼف اإلمام افشاؾعل) (1)
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ا أن يشاور أم ابـتف ؿً قْ عَ ر كُ مَ أَ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  -أن الـبل  ويؿا رُ لِ  

 .يف تزويجفا

 جفا.وَّ زَ  .ا: إكف كػء..وإن لؿ يؽـ لفا وٓية. فنن قالق 

ستحب لف أن يلذن لؿـ تـتؼؾ القٓية إلقف قال الشقخ أبق إسحاق: ويُ 

 خرج مـ الخَلف.لقَ  :لقزوجفا

ن ٕجـبل أن يزوجفا، ولؿ ذِ فا الحاكؿ بـػسف، أو أَ َج وَّ زَ  فننْ 

 .(1). صح ذلؽ ٕن القٓية لف.يشاورهؿ.

 ي الشافعي:ؾ  َح اال حسقن بن محؿد الؿَ 

. جفا الحاكؿوَّ زَ  ،مسافة الؼصر فؿا فققفا كالقلل إقرب إل وإذا غاب

 .طـد الشافعل ،بات بنذكفَص جفا إبعد مـ العَ وَّ وإن كان دون الؼصر زَ 

وإن كاكت  ،القٓية لألبعد اكتؼؾتقبة مـؼطعة إن كاكت الغَ  :وقال الثَلثة

 .(2)غقر مـؼطعة لؿ تـتؼؾ

 

 

                                                 

 (.177/ 9افبقان ذم مذهب اإلمام افشاؾعل ) (1)

 (.60ادذاهب إربعة )ص ( اإلؾصاح ظـ ظؼد افـؽاح ظذ2)
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 سبب اختالففم:  

قبة يف ذلؽ بؿـزلة الؿقت أم ٓ؟ تَلففؿ هؾ الغَ وسبب اخ اال ابن ر د:

 .(1)خَلف طـدهؿ يف اكتؼالفا يف الؿقتوذلؽ أكف ٓ 

 الراجح:                                         

أن القلل إذا غاب أي  ،ققل الجؿفقرهق  :يَّ لد لراجح يف الؿسللةا

 ؿقف خطاب فؾإل َؾ ِس رْ ر القصقل إلقف بلي وسقؾة اتصال، أو أُ ذَّ عَ وتَ 

  .ـ بعده ٓ السؾطانفػل هذه الحالة يؾل القٓية مَ  ،جبيُ 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 .(41/ 3د )ؼتِص بداية ادجتفد وهناية ادُ  (1)
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 مسللة:                                               

 فؿا الحؽم؟ ،جفاوَّ كال ؿا زَ و ،يذا كان لؾؿرمة ولقان               

  ذه الؿسللة لفا عدة حاالت:

ًٓ وَّ ـ زَ ؿ مَ ؾِ إذا طُ  الحالة األولى: وٓ  ،افقؽقن زواج إول صحقحً  ،ج أو

  .ج امرأة متزوجةوَّ طربة بزواج الثاين لؽقكف زَ 

 .وهذا مذهب الجؿفقر

ق مالؽ بقـ إن كان دَ وفَ   ؾ هبا هق الزوج َخ ـ دَ مَ  :فؼال  ،ؾ هبا أو َٓخ رَّ

  .ار زواًج ِخ وإن كان أ

  :لقك مدلتفم وماوالفم بالتػصقليو

 :اإلجؿاع ار، وا،و ـة،استدلوا بالس  

 :ـةالس   -مواًل 

ا فَ َج وَّ زَ  ةٍ أَ رَ ا امْ ؿَ يُّ أَ ))رة، طـ الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ قال: ؿُ طـ َس  

 فِ فَ  ،انِ قَّ لِ وَ 
َ
  لِ وَّ ألَ لِ  ل

 .(1)((اؿَ فُ ـْ مِ

                                                 

( وأمحد 4682ائل )س  ( وافـَ 1110( وافسمذي )2088أخرجف أبق داود ) ضعقف: (1)

 بف. ،امرؾقظً  ،رةؿُ ظـ َش  ،ظـ السـ ،مـ ضرق ظـ ؿتادة ،( وؽرهؿ5/8ذم ادسـد )

 
 
) 
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 :ا، ار - اكًقا

 م ر ُ َري ح.

 .(1)فالـؽاح لألول ،إذا أكؽح القلقان) ح اال:ي  رَ عن ُ  

  .م ر محؿد بن سقرين 

 .(2)(ففل لألول ،كؽح الؿجقزانإذا أَ )طـ محؿد قال: 

 

                                                                                                                                                       

ومل يكح بافتحديث،  ،ثؼة فؽـف مدفس ،ـ بـ أيب السـ افبكيَس هق الَ  (ـَس الَ )و 

 .وذم شامظف مـ شؿرة ـلم

 ظـ مـ ضرق ،( وؽرهؿ29( وافشاؾعل ذم مسـده )4/149وأخرجف أمحد ذم ادسـد )

 بف . ،امرؾقظً  ،ة بـ ظامربَ ؼْ ظـ ظُ  ،ظـ السـ ؿتادة

كظر جامع افتحصقؾ . ابـ ظامروالسـ مل يسؿع مـ ظؼبة  .ؿتادة مدفس وؿد ظـعـ 

 .(135فؾعلئل )

 .(4/10ـام ؿال ابـ أيب حاتؿ ذم افعؾؾ ) ،وهذا اإلشـاد إخر مرجقح 

 ن ـلمها ضعقػ.اوظذ أي حال ؾالديث :أمحد()قؾت   

، ظـ بـ إدريس ظبد اهللظـ  (15997صقبة )أخرجف ابـ أيب  ح:يْ صحقح ةمن قول رشح   (1)

 ظـ ابـ شريـ ظـ رشيح ؿقفف .هشام، وأصعث، ظـ هشام، 

، ظـ ظؾقة ابـ ظـ (15999صقبة )أخرجف ابـ أيب  صحقح ةمن قول ابن شرين:( 2)

 ؾذـره . ...ظـ حمؿد ؿال أيقب،
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 . عيَخ برا قم الـَّ يم ر 

 .(1)(لألول) :قال رحؿف اهلل

 .م ر الز ري

كؽح القلقان، هذا بلرض وهذا إن أَ )ري قال: هْ ر، طـ الزُّ ؿَ عْ طـ مَ 

ر عؾؿ أَخ ر دخؾ هبا وٓ يَ بلرض، فالـؽاح لألول، إٓ أن يؽقن أَخ 

 .(2)(كان دخؾ هبا ففل امرأتف جفا، فننزوُّ تَ 

 م ر اتادة:

ر قد دخؾ هبا هل امرأة إول، فنن كان أَخ )ر، طـ قتادة قال: ؿَ عْ طـ مَ 

 .(3)(ر حتك تـؼضل طدهتاؼرهبا أَخ ق بقـفؿا، ولفا الصداق، وٓ يَ رِّ فُ 

 

 

                                                 

 .( كا جرير، ظـ مغرة، ظـ إبراهقؿ ؿقفف15996أخرجف ابـ أيب صقبة ) ضعقف:( 1)

براهقؿ إشقام ظـ ٓ  ،دفقسوهق معروف بافت ،مدفس ومل يكح بافتحديث ةؾؿغر  

  .علخَ افـ  

 (.10634أخرجف ظبد افرزاق ) صحقح ةمن قول الزهري:( 2)

 .(10627أخرجف ظبد افرزاق ) ضعقف: (3)

 الػظ لديث ؿتادة. ئر شقؿَ عْ مَ  :(222/ 22قال الدارقطـي يف العؾل )
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 اإلجؿاع: -ا الثً 

لألول إذا فلجؿعقا طؾك أهنا  ،ؿ الؿتؼدم مـفؿاؾِ فلما إذا طُ  اال ابن ر د:

 .(1)دخؾ هبا واحد مـفؿالؿ يَ 

تزوجت يف طؼدتقـ مختؾػتقـ  لق امرأةواتػؼقا أن  اال ابن حزم:

ـِ  ن إول هق نف :ؾ هبا واحد مـفؿاَخ ؿ أولفؿا ولؿ يؽـ دَ ؾِ فعُ  ،رجَؾْق

 .(2)ر أجـبل باصؾوأَخ  ،الزوج

  :ويلقك ماوال م ل العؾم رحؿفم اهلل

  :األحـاف

جفا كؾ واحد مـفؿا وَّ فزَ  ،ان لؾصغقرة ولقانوإن ك اال السرخسي:

صؾك اهلل  -لؼقلف  :جاز كؽاح إول مـفؿا ،ؿ أيفؿا أولؾِ طُ  نْ ، فنِ رجًَل 

 ((.ؼُّ َح أَ  ُل وَّ إَ فَ  ،انِ قَّ لِ القَ  َح ؽَ كْ ا أَ ذَ إِ )) :–طؾقف وسؾؿ 

د الثاين لؿ يصادف محؾف: ؼْ وطَ  ،وهذا ٕن إول صادف طؼده محؾف 

 .ل صارت مشغقلةٕهنا بالعؼد إو

                                                 

 (.42/ 3بداية ادجتفد ) (1)

 (.65/ 1مراتب اإلمجاع ) (2)
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ا: ٕكف ٓ وجف َل جؿقعً طَ بَ  ،اع العؼدان معً قِّ ؿ أيفؿا أول أو وُ ؾَ عْ وإن لؿ يُ  

ـ جفة البطَلن قَّ عَ فتَ  ،رك مـ أَخ لَ وْ لتصحقحفؿا، ولقس أحدهؿا بلَ 

 .(1)فقفؿا

ز جُ جاز إول ولؿ يَ  ،ؿ السابؼ مـفؿا مـ الَلحؼؾِ طُ  نْ وإِ  اال الؽاساين:

أكف قال:  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  -ـ رسقل اهلل ي طوِ ر، وقد رُ أَخ 

 .(2)((ؼُّ َح أَ  ُل وَّ إَ فَ  ،انِ قَّ لِ القَ  أكؽح اذَ إِ ))

 الشافعقة:

 ٕولفا:))صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ -سقل اهلل يف ققل ر ـٌ قِّ وبَ  اال الشافعي:

وأن الباصؾ ٓ  ،ر باصؾ وأن كؽاح أَخ أن الحؼ ٓ يؽقن باصًَل  ((أحؼ

زيد إول وٓ يَ  ،دخؾ إولر دخؾ ولؿ يَ يؽقن أَخ ا بلن يؽقن حؼ  

 .(3)هق أحؼ بؽؾ حال ،رلق كان هق الداخؾ قبؾ أَخ  ،احؼ  

 

 

                                                 

 (.226/ 4ادبسقط ) (1)

 (.252/ 2بدائع افصـائع ) (2)

 (.17/ 5فؾشاؾعل ) ،مإُ  (3)
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 الحـابؾة: 

لؽؾ واحد مـفؿا يف  ْت كَ ذِ فلَ  ،إذا كان لؾؿرأة ولقان اال ابن ادامة:

 ُت كْ ذِ قد أَ )ا، فؼالت: يف رجؾ معقـ أو مطؾؼً  ْت كَ ذِ تزويجفا، جاز، سقاء أَ 

 .(ـ أرادواحد مـ أولقائل يف تزويجل مَ  لؽؾ

ؿ السابؼ مـفؿا، فالـؽاح لف، دخؾ هبا ؾِ جفا القلقان لرجؾقـ وطُ وَّ فنذا زَ  

 دخؾ. الثاين أو لؿ يَ 

ري، وقتادة، وابـ سقريـ، وإوزاطل، هْ وهذا ققل الحسـ، والزُّ 

د، وأصحاب الرأي. وبف قال ططاء قْ بَ والثقري، والشافعل، وأبل طُ 

 .ومالؽ

إذا ) :ك: لؼقل طؿرلَ وْ دخؾ هبا الثاين، فنن دخؾ هبا الثاين صار أَ ما لؿ يَ  

 .، ما لؿ يدخؾ هبا الثاين(فإول أحؼ ،أكؽح القلقان

  وٕن الثاين اتصؾ بعؼده الؼبض فؽان أحؼ. 

أكف قال:  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  -رة وطؼبة، طـ الـبل ؿُ ى َس وَ ما رَ  :ولـا

أخرج حديث سؿرة أبق داود  ((لقان، ففل لألولجفا ووَّ أيؿا امرأة زَ ))

وي كحق ذلؽ طـ طؾل ورُ  .ائل طـف وطـ طؼبةَس والرتمذي، وأخرجف الـَّ 

 .حيْ رَ وُش 
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ؿ أن لفا ؾِ ، كؿا لق طَ وٕن الثاين تزوج امرأة يف طصؿة زوج، فؽان باصًَل 

 .ازوًج 

 وإن دخؾ، كـؽاح وٕكف كؽاح باصؾ لق طري طـ الدخقل، فؽان باصًَل  

 ؿ. ؾِ وكؿا لق طَ  .عتدة والؿرتدةالؿ

 .فؾؿ يصححف أصحاب الحديث -رضل اهلل طـف  -فلما حديث طؿر 

وجاء طؾك خَلف حديث الـبل  -رضل اهلل طـف  -وقد خالػف ققل طؾل 

 .-صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  -

وما ذكروه مـ الؼبض ٓ معـك لف، فنن الـؽاح يصح بغقر قبض، طؾك  

 .(1)بطؾ بسائر إكؽحة الػاسدةثؿ يَ  أكف ٓ أصؾ لف فقؼاس طؾقف،

 :جاء يف مسالل محؿد

 ؟رج قبؾ أَخ وَّ ى أيفؿا زَ رَ دْ جا، ٓ يُ وَّ ؾ سػقان طـ ولققـ زَ ئِ ُس  اؾت:

 .ر ففل لألولى أيفؿا قبؾ أَخ رَ دْ إن كان يُ  اال:

 .(2)فارق كؾ واحد مـفؿا ،ىرَ دْ وإن كان ٓ يُ  

 

                                                 

 (.59/ 7ادغـل ) (1)

 (.1488/ 4مسائؾ أمحد وإشحاق بـ راهقيف ) (2)
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  :-رحؿه اهلل -اال مبو بؽر بن الؿـذر

ن الـؽاح لألول إذا إ :جا امرأة برضاهاوَّ ال طامة أهؾ العؾؿ يف ولققـ زَ ق

 .رَخ لؿ يؽـ دخؾ هبا أ

وكذلؽ  .لألول لؽح الؿجقزان ففأكإذا  :ح  أكف قاليْ رَ ي ذلؽ طـ ُش وِ رُ  

ومالؽ بـ أكس،  وابـ سقريـ، وقتادة، ري،هْ قال الحسـ، والزُّ 

وأبق  د،قْ بَ حاق، وأبق طُ الثقري، والشافعل، وأحؿد، وإسو إوزاطل،و

 .(1)وأصحاب الرأي ،ثقر

جفا وَّ اهلل طؾقف وسؾؿ ـ أن الؿرأة إذا زَ  كؿ ـ صؾؽَ وَح  :اال ابن الؼقم

القلقان ففل لألول مـفؿا، وأن الرجؾ إذا باع لؾرجؾقـ فالبقع لألول 

(2). 

 م ر عؾي بن مبي طالب:

 َلفَ ابراهقؿ، طـ 
ٌّ
َجَفا َولِل َجَفا َأنَّ اْمَرَأًة، َزوَّ ، َوَزوَّ

ِ
ا بِاْلُؽقَفِة ُطَبْقَد اهلل

 
 
 إَِلك َطؾِل

ِ
ُجُؾ، َفَخاَصَؿ ُطَبْقَد اهلل ، َفَؼِدَم الرَّ

ِ
اِم َرُجٌؾ آَخُر َقْبَؾ ُطَبْقِد اهلل بِالشَّ

َخرَ  ْٔ ِل َبْعَدَما َواِرَث ا  .(1)َفَؼَضك بَِفا لأِْلَوَّ

                                                 

 (.8/296( إوشط ٓبـ ادـذر )1)

  .ممشسة افرشافة /ط (93/ 5ي خر افعباد )دْ زاد ادعاد ذم هَ  (2)
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 .ن دخل بفا ففو محقالؼول الثاين : من مَ 

  .اول مالك و و 

دخؾ هبا ما لؿ يَ  ،فإول أحؼ ،إذا أكؽح ولقان) :أثر طؿر قال دلقؾه:

 .(2)(الثاين

 م ر عطاء:

ر إٓ أن يؽقن أَخ  ،الـؽاح لألول)ج، طـ ططاء قال: يْ رَ طـ ابـ ُج 

 .(3)(دخؾ، فنن دخؾ هبا ففق أحؼ هبا

  :الؿالؽقة

 كة:دوَّ جاء يف الؿُ 

جفا هذا إخ مـ وَّ فَز  ،جفا إولقاء برضاهاوَّ لق أن امرأة زَ  أرأيَت  :اؾُت 

 ك؟لَ وْ أَ أيفؿا  ،ؿؾَ عْ جفا هذا إخ مـ رجؾ ولؿ يَ وَّ وزَ  ،رجؾ

                                                                                                                                                       

 .رهـَ ؾذَ  ...ـ مـصقر، ظـ إبراهقؿظ ( جرير،15995صقبة )أخرجف ابـ أيب  ضعقف: (1)

 ا.وهق مل يدرك ظؾق   ،علخَ هق افـ   (إبراهقؿ)و 

 (.6/254إرواء افغؾقؾ ) رمحات اهلل ظؾقف، ذم  إفباين شقخوـذا ؿال اف :مل أقف ظؾقه( 2)

 ومل يكح بافتحديث. ،وابـ جريج مدفس (10632أخرجف ظبد افرزاق ) ضعقف: (3)
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لك ففق أحؼ وْ ؿ أيفؿا كان أَ ؾِ فنن طُ  ،قال مالؽ: إن كاكت وكؾتفؿا اال: 

رهؿا فالذي دخؾ هبا أحؼ هبا وإن كان آِخ  ،وإن دخؾ هبا أحدهؿا. هبا

 .اكؽاًح 

فؾؿ أسؿع مـ  ،دخؾ هبا واحد مـفؿاولؿ يَ  ؿ أيفؿا أولؾَ عْ وأما إذا لؿ يُ  

ثؿ تبتدئ كؽاح  ،اػسخ كؽاحفؿا جؿقعً إٓ أين أرى أن يُ  ،امالؽ فقف شقئً 

 .(1)ـ أحبت مـفؿا أو مـ غقرهؿامَ 

 :ابيطَّ اال الَخ 

 ةٍ أَ رَ ا امْ ؿَ يُّ أَ )) :طـ الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ قال ،بدُ ـْ رة بـ ُج ؿُ طـ َس 

 وَ ا فَ َج وَّ زَ 
 فِ فَ  ،انِ قَّ لِ

َ
  لِ وَّ ألَ لِ  ل

 .((اؿَ فُ ـْ مِ

 .ما لؿ يؼع الدخقل مـ الثاين هبا ،اتػؼ أهؾ العؾؿ طؾك هذا

ي وِ ق بقـفؿا، وكذلؽ رُ رَّ ػَ ا زطؿ أكف ٓ يُ فنن مالؽً  ،فنن وقع الدخقل هبا 

 .طـ ططاء

فنن زوجاها  ،ؿ كؽاح الؿتؼدم مـفؿا مـ الؿتلخرؾِ وهذا إذا كان قد طُ  

فالـؽاح  ،ؿ أيفؿا الؿتؼدمؾَ عْ وٓ يُ  ،ـ زيد وهذا مـ طؿروهذا م ،امعً 

                                                 

(1) (2 /110.) 
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 .(1)مػسقخ يف ققل أكثر الػؼفاء

 -واهلل أطؾؿ بعد طرض أققال أهؾ العؾؿ يَّ دالذي يرتجح ل الراجح: 

ؿ أكف إن ُطؾِ  ،هق ما قالف الجؿفقر مـ التابعقـ ومـ أصحاب الؿذاهب

ًٓ ُزوِّ أيفؿا   .ولق دخؾ هبا الثاين ،وهل زوجتف ، ففق أحؼ بالؿرأةج أو

 .واهلل الؿستعان

 اال ابن الؿـذر رحؿه اهلل:

 : ٕن كؽاح الثاين ٓ يخؾق مـ أحد معـققـ :إهنا زوجة إول :هؽذا أققل

 .ا بدخقل غقر الزوج طؾقفافالباصؾ ٓ يصقر حؼ   ،إما أن يؽقن باصًَل  -

ا، فَل معـك لؾحؽؿ هبا لألول إذا لؿ يَ  -  .الثاين دخؾ هباأو يؽقن حؼ 

 .(2)فؾقس لذلؽ معـك (ن إول أحؼ)إ :فلما أن يؼقل قائؾ 

 

 

 

 

                                                 

 (.201/ 3ــ )افس  معامل  (1)

 (.8/297( إوشط )2)
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 :لحالة الثاكقةا

 فؿا الحؽم؟ ،ج مواًل وَّ م ميفؿا زَ ؾَ وال ُيع   ،جفا الولقانوَّ يذا زَ     

 :راءن ال ة  ىؾف م ل العؾم يف  ذه الؿسللة عؾختَ ا

 .ػسخ كؽاح كؾ مـفؿايُ  الرمي األول:

 ،والؿالؽقة ،قل الجؿفقر مـ إحـافوهق ق ،ي طـ ططاءوِ رُ 

 الحـابؾة، وابـ الؿـذر.و، قةوالشافع

 وجل: ويلقك ماوالفم رحؿفم اهلل عز

  :م ر عطاء

ى أيفؿا رَ دْ ٓ يُ  ،رجَلن امرأة َح ؽَ كْ أَ  نْ إِ )ج، طـ ططاء قال: يْ رَ طـ ابـ ُج 

 .(1)(ـؽح أيفؿا شاءتح أول، فـؽاحفا مردود، ثؿ تَ ؽَ كْ أَ 

 

 

 

                                                 

ومل يكح  ،وابـ جريج مدفس  (10638أخرجف ظبد افرزاق  ) ضعقف: (1)

 بافتحديث.

 
 
) 
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 األحـاف:

 السرخسي:اال 

ا: ٕكف ٓ وجف َل جؿقعً طَ بَ  ،اؿ أيفؿا أول أو وقع العؼدان معً ؾَ عْ وإن لؿ يُ 

ـ جفة البطَلن قَّ عَ فتَ  ،رك مـ أَخ لَ وْ لتصحقحفؿا، ولقس أحدهؿا بلَ 

 .(1)فقفؿا

 الؿالؽقة:

  جاء يف الؿدوكة:

 فؾؿ أسؿع مـ ،دخؾ هبا واحد مـفؿاولؿ يَ  ،كلَ وْ ؿ أيفؿا أَ ؾَ عْ وأما إذا لؿ يُ 

ثؿ تبتدئ كؽاح  ،اػسخ كؽاحفؿا جؿقعً إٓ أين أرى أن يُ  ،امالؽ فقف شقئً 

 .(2)ـ أحبت مـفؿا أو مـ غقرهؿامَ 

 الشافعقة: 

د الشفقد طؾك يقم فِ فَش  ،جفا ولقاها رجؾقـوَّ ولق زَ  اال الشافعي:

أو أثبتقها فؾؿ يؽـ يف إثباهتؿ دٓلة طؾك أي  ،ثبتقا الساطةولؿ يُ  ،واحد

                                                 

(1) (4 /226). 

(2) (2 /110.) 
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ًٓ الـؽاحقـ كان أ ا مـ واحد مـ وٓ شلء لف ،فالـؽاح مػسقخ :و

 .(1)الزوجقـ

 الحـابؾة:

 .(2)خ الـؽاحانِس ؾ إول مـفؿا، فُ فِ ُج  نْ فنِ  اال ابن ادامة:

ا ويف دا الـؽاح معً ؼَ الـؽاح مػسقخ ٓحتؿال أن يؽقكا طَ  اال ابن الؿـذر:

ؿ أن ؾَ إٓ أن ُيعْ  ،فنذا احتؿؾ ذلؽ لؿ يجز إثبات ذلؽ .وقت واحد

 .(3)رحدهؿا قبؾ أَخ أ

 .ختارتف ففق زوجفااـ فؿَ  ،ر بقـفؿاقَّ خَ تُ   الثاين: رميال

  .ح، وطؿر بـ طبد العزيز، وحؿاد بـ أبل سؾقؿانيْ رَ وهق ققل ُش  

 ح:ي  رَ م ر ُ  

 .(4)(رقَّ خَ تُ )جان، قال: زوِّ ح، يف القلققـ يُ يْ رَ طـ ُش 

 

                                                 

 (.5/17( إم )1)

 (.60/ 7ادغـل ) (2)

 (.8/300( إوشط )3)

اب، ظـ بَ زيد بـ ُح ( كا 15998أخرجف ابـ أيب صقبة ) ح:يْ إشـاده حسن ةمن قول رشح   (4)

 بف. ،حيْ ظـ رُشَ  هارون بـ إبراهقؿ، ظـ ابـ شريـ،
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 م ر عؿر بن عبد العزيز:

إلك طؿر بـ طبد العزيز يف جارية  تبُت : كَ اري قالػَ طـ ثابت بـ ققس الغِ 

ة، ـَ قْ فَ  مـ ُج ر رجًَل جفا آَخ وَّ  مـ ققس، وزَ جفا ولقفا رجًَل وَّ زَ  ،ةـَ قْ فَ مـ ُج 

ًٓ طؾقفا شفقدً  ْؾ ِخ دْ أَ  نْ أَ : طؿر بـ طبد العزيز َب تَ فؽَ  رها، قِّ وَخ  ،ا طدو

 .(1)فليفؿا اختارت ففق زوجفا

وهق  .فليفؿا اختارت كان هق الزوجر، قَّ خَ ح: تُ يْ رَ وقال ُش  اال ابن ر د:

 .(2ي طـ طؿر بـ طبد العزيز)وِ شاذ. وقد رُ 

لؽـ طزا  ،وأثر حؿاد بـ أبل سؾقؿان لؿ أقػ طؾقف :محؿد()اؾت  

 .(3الؼقل لف ابـ قدامة)

 

 

 

 

                                                 

اب، ظـ ثابت بَ كا زيد بـ ُح  (16000أخرجف ابـ أيب صقبة ) إشـاده حسن ظن ظؿر: (1)

ـَ ػَ بـ ؿقس افغِ   ره .ـَ ؾذَ  ...إػ ظؿر بـ ظبد افعزيز تبُت اري، ؿال: 

 (.42/ 3بداية ادجتفد وهناية ادؼتصد ) (2)

 (.7/61ر ادغـل )كظا( 3)
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 .ق بقـفؿا بالطالقرَّ ػَ الثالث: مكه يُ  رميال

 وبف قال سػقان الثقري وأبق ثقر. 

 : ماوال م ل العؾم ودوكك

كؾ واحد مـفؿا طؾك  ،ر الزوجانقِّ ُخ  ،ؿؾَ عْ لؿ يُ  نْ فنِ  اال سػقان الثوري:

قة السؾطان فرقة، وٓ مفر لفا، ثؿ رْ ق السؾطان، فػُ رَّ تطؾقؼة، فنن أبقا فَ 

 .(1)ـؽحفا أيفؿا شاءتيَ 

ؼاها ؾِّ صَ ) :ويؼال لفؿا ،ق بقـفؿارَّ ػَ وزطؿ بعضفؿ أكف يُ  ابي:طَّ اال الَخ 

 .(2وهق ققل أبل ثقر)ؿـ كاكت زوجة لف، قـ مبِ حتك تَ  (اجؿقعً 

أن أي  ،يف هذه الؿسللة هق ققل الجؿفقر  يَّ دالذي يرتجح ل :الراجح

ٕكـا ٓ كدري أيفؿا تزوج  :كَل الـؽاحقـ مػسقخ وباصؾ وغقر معؼقد

 ًٓ  واهلل الؿستعان. .أو

 

  

                                                 

 ...ظـ افثقري :( ؿال10640أخرجف ظبد افرزاق ) صحقح ةمن قول الهوري:( 1)

 ره.ـَ وذَ 

 (.201/ 3ــ )معامل افس   (2)
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 اخلامتة

 ،وكرشها ةـسُّ ؽؾف اجلفد يف حػظ الـا اهلل  ن ت  ؾ  ع  ج   هذا ةما تقرس يل مجعه،

كه ادان ظذ إ ،  ظـفاوالذ   ،والتػؼه فقفا ،ومتققز صحقحفا ةمن شؼقؿفا

 .درجة الػائزينبحبابه أوادتػضل ظذ  ،أولقائه بؿـازل ادؼربني

 واهلل أشلل أن يرحم أةمي رمحة واشعة، وأن يسؽـفا فسقح جـاته.

 واحلؿد هلل ر  العادني.

ؾ م وب اِرك ظذ  ل  الؾفم وش   وظذ آله وصحبه أمجعني. ، شقدكا حمؿدوص 

 وكتبه ببـاكه: الباحث/ أمحد بن حمؿود آل رجب

 .لعام ألف وأربعاِمئة وأربعني ةمن هجرة الـبي  ،رجب( 25) 

 م(.2029ني إبريل ني 2) ثـنير يوم إفْ ادوافق طح 

 أ بؼرية خالد بن الولقد أ مركز مـشلة مبو عؿرأ سفل الحسقـقة

 .جؿفورية مصر العربقة أ شراقةمحافظة ال

    02022263228هاتف: 

 02552537620واتس: 

 

 


